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Olœnieni zaæmieniem

20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ £¹kê (w dwóch grupach), by
obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli niecodzienne zjawisko astronomiczne przez
specjalne okulary, które Izerska £¹ka zamówi³a i sprowadzi³a specjalnie na tê okazjê (na zdjêciu), w sali
multimedialnej zapoznali siê z sam¹ istot¹ zaæmienia, a na koniec w sali komputerowej pisali test ze
znajomoœci astronomii (oczywiœcie na pozimie ich wiedzy). Wiêcej o zadaniach i dzia³aniach Izerskiej £¹ki
piszemy na str. 8.

Otwarta!

Niestety, mimo solennych zapewnieñ „Biedronka” nie zaprosi³a przed œwiêtami swych
klientów do swej nowej siedziby. Otwarcia
sklepu dokonano z tygodniowym poœlizgiem,
9 kwietnia o godz. 700. I a¿ trudno w to uwierzyæ, nie by³o szturmuj¹cych t³umów (co widaæ na zdjêciu).

Po 15 miesi¹cach budowy, si³ami œwieradowskiego inwestora Bartosza Kudery i œwieradowskiej firmy Marka Matuszaka (o czym
przypominaæ bêdzie odt¹d zawieszona na
frontonie tablica informacyjna) powsta³ bardzo unikalny w skali kraju obiekt handlowomieszkaniowy. Parter liczy sobie 1.700 m2,

z czego market zajmuje 1.200
m2, a 800m2 to sala sprzeda¿y.
Tu¿ za drzwiami wejœciowymi
po lewej stronie zaprasza sklepik „Cuda Wianki” z uroczymi
drobiazgami ciesz¹cymi oko, na
zewn¹trz zaœ zainstalowano
bankomat PKO BP (który to
bank po kilku latach przerwy
wróci do Œwieradowa i bêdzie
mia³ w budynku „Biedronki”
swoj¹ placówkê). Ponadto niebawem na parterze uruchmione zostan¹ apteka i gabinet stomatologiczny, prowadzone
przez ma³¿eñstwo ze Szklarskiej Porêby.
Do koñca roku obok sklepu powinna zostaæ zbudowana myjnia samochodowa (taka
jak w Mirsku przy Statoil). 30 mieszkañ na 1.
i 2. piêtrze zostanie dokoñczonych - wed³ug
zapowiedzi inwestora - w ci¹gu dwóch lat.
(aka)

Klienci id¹cy do „Biedronki” i wracaj¹cy
z zakupami przechodz¹ przez jezdniê w nieoznakowanym miejscu... (wiêcej na str. 8)

NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta¿u 13 maja br.

URZ¥D MIASTA
ul. 11 Listopada 35
PARTER

Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 7816-119; Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, fax 75 78-16-585 - pok.
nr 1d; Skarbnik – Iwona Kosmala: 75 78-16234 - pok. nr 1a; op³ata za œmieci , op³aty za
œrodki transportu,– Ma³gorzata Milichiewicz,
czynsze, op³ata za wodê i œcieki – Jowita Worotnicka: 75 78-16-659 - pok. nr 1b; podatki i
op³aty lokalne - Anna Leœniak,op³ata uzdrowiskowa, u¿ytkowanie wieczyste - Magdalena Szukiewicz - 75 78-16-452 - pok. nr 1c;
sprawy bud¿etowe – Ewelina Ostrowska-May
- 75 78-17-092 - pok. nr 3; kierownik Urzêdu
Stanu Cywilnego, dzia³alnoœæ gospodarcza –
Danuta ¯y³kiewicz: 75 78-16-344; meldunki
i dowody osobiste, zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych – Halina Stettner: 75
78-16-929 - pok. nr 1f (obok sekretariatu);
Referat Gospodarki Nieruchomoœciami i Zagospodarowania Przestrzennego, kier. – Rafa³
May, Joanna Szczekulska - 75 78-17-297 pok. nr 2.

I PIÊTRO
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - pok. nr
10, 11 i 12. Sekretariat: 75 78-16-321, kierownik – Agnieszka Moroz: 75 78-16-230.
Ksiêgowoœæ oœwiaty – Anna Abramczyk, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-17-896 - pok.
nr 14.

II PIÊTRO

Sekretarz – Sylwia B³aszczyk; zamówienia
publiczne – Monika Sautycz: 75 78-16-471 pok. nr 21a; Referat Gospodarki Miejskiej, Inwestycji i Ochrony Œrodowiska, kierownik –
Eugeniusz Grabas: 75 78-17-071 - pok. nr
21b; gospodarka mieszkaniowa - W³adys³aw
RzeŸnik, utrzymanie czystoœci, organizacja ruchu drogowego, oœwietlenie drogowe i parkowe - Boles³aw Sautycz, funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych - Marcin Roso³ek: 75 78-16-324 - pok. nr 21c; Anna
Mazurek, Mariusz Pysz, Wojciech Cielecki:
75 78-16-970 - pok. nr 21d; wodoci¹gi i kanalizacja – Izabela Jurczak, Ryszard Szczygie³:
75 78-16-343 - pok. nr 22. Referat Promocji
Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, kierownik –
Dorota Marek: 75 71-36-482 - pok. nr 23;
turystyka, kultura i sport – Monika Hajny-Daszko; imprezy, infrastruktura – Magdalena Zarzycka: 75 71-36-483 i 75 78-16-350; informatyk - Tomasz Chmielowiec - 75 71-36-483,
fax 75 78-16-221 - pok. nr 24b. Inspektor ds.
organizacyjnych i oœwiatowych – Jolanta Bobak: 75 78-17-668 - pok. 24c.

III PIÊTRO

Biuro Rady Miasta, kadry – Diana Timoftiewicz-¯ak: 75 78-17-666 - pok. nr 32.

UM ul. Pi³sudskiego 15

Tadeusz Baka – obrona cywilna, zarz¹dzanie
kryzysowe i ochrona przeciwpo¿arowa: 75 7816-841 i 75 78-16-155 - pok. 02; Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zwi¹zek Sybiraków - pok. nr 4, I p.

OŒWIATA I KULTURA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339; Miejski Zespó³ Szkó³: 75 78-16-373, 75 78-16-668, fax
78-16-224; Œwietlica œrodowiskowa UL: 75 7817-885; Szko³a Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-16-379; Œwietlica œrodowiskowa
MROWISKO: 75 78-45-712; Miejska Biblioteka Publiczna:
75 78-16-394.
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Katarzyna
Rzeczkowska tel. 75 617 14 42
k,rzeczkowska@swieradowzdroj.pl

Masz sprawê do radnego? Zadzwoñ, napisz! UWAGA,
RADNI RADY MIASTA
Tadeusz Aficki - tel. 604 499 175,
tadeuszaficki6@wp.pl
Micha³ Brutkowski, tel. 604 976 297,
michal.brutkowski@op.pl
Janina Czapliñska, tel. 668 212 350
janina42@vp.pl
Teresa Fierkowicz, tel. 665 733 443
teresa.fierkowicz@amorki.pl
Aleksandra Kasprzak, tel. 728 870 057
olak17@op.pl
Bartosz Kijewski, tel. 663 569 763
bartosz.kijewski.24@gmail.com
Artur Kotlarek, tel. 663 664 923
artur.kotlarek@o2.pl
Mariusz Kozio³, tel. 509 999 848
markoz72@gmail.com
Lubomir Leszczyñski, tel. 783 909 961
lubekleszcz@gmail.com

Krystyna Liber, tel. 796 675 790
Magda Olszewska, tel. 609 066 152
olszewska.magdalena@yahoo.de
Urszula Romanowicz, tel. 663 361 388
romanowicz.u@gmail.com
Wioletta Urbañczyk, tel. 600 404 737
w.urbanczyk@op.pl
Szczepan Wojsa, tel. 605 334 260
szczepanwojsa@wp.pl
Antoni Zwierzyñski, tel. 601 861 593
czarnypotok@wp.pl

RADNI RADY
POWIATU LUBAÑSKIEGO
Iwona Korzeniowska-Wojsa
tel. 605 223 540, florizet@wp.pl
Zbigniew Maroñ, tel. 603 080 913
z.maron@onet.pl

Opr
ó¿nianie i wywo¿enie
Opró¿nianie
W grudniu ub. roku
ruszy³ wywóz nieczystoœci p³ynnych przez gminê.
Jak ju¿ Pañstwa informowaliœmy, gmina zakupi³a
nowy ci¹gnik wraz
z beczk¹ na potrzeby
opró¿niania zbiorników
nieczystoœci p³ynnych na
terenie miasta. Koszt wywozu 1 m3 œcieków wyniesie 16,78 z³ brutto (beczka
mo¿e zabraæ 5 m 3 œcieków). Ka¿dorazowe wykonanie us³ugi bêdzie
potwierdzane na gotowym druku samokopiuj¹cym, do³¹czanym do wystawianej Pañstwu
faktury VAT za wykonan¹ us³ugê.
Wywóz œcieków bêdzie mo¿na zlecaæ

w Urzêdzie Miasta pod numerem telefonu 75
78 16 489. Przy pierwszym zamówieniu dostarczony zostanie Pañstwu wzór umowy, na
podstawie której gmina bêdzie œwiadczy³a tê
us³ugê.
(aka)

PODZIÊKOWANIA

Wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli zakup kosztownej
szczepionki odpornoœciowej (zastêpuj¹cej 6 nak³uæ) dla dwuletniego Wojtusia, sk³adamy serdeczne podziêkowania personel przychodni POZ przy Uzdrowisku Œwieradów

W£AŒCICIELE PSÓW!
W³aœcicielom psów wyprowadzaj¹cym swoje zwierzêta w miejsca u¿ytku publicznego przypomina siê o obowi¹zku sprz¹tania odchodów po swoich psach (w przeciwnym razie prosi
siê o niewypuszczanie i niewyprowadzanie zwierz¹t poza swoj¹ posesjê).
Osoby nieprzestrzegaj¹ce powy¿szego obowi¹zku bêd¹ odpowiada³y
za zanieczyszczenie miejsc dostêpnych dla publicznoœci, tj. za wykroczenie z art. 145 kodeksu wykroczeñ, za
które grozi kara grzywny w wysokoœci
do 500 z³.

UWAGA,
PRZEDSIÊBIORCY!
Od 2011 roku dysponujemy Centraln¹
Ewidencj¹ Dzia³alnoœci Gospodarczej. Jak
poinformowa³ Minister Gospodarki, do dziœ
w bazie znajduj¹ siê niezweryfikowane jeszcze dzia³alnoœci, które posiadaj¹ w swoich
zapisach b³êdy polegaj¹ce m.in. na rozbie¿noœciach w adresach, braku okreœlenia obywatelstwa, dzia³alnoœci w miejscach dodatkowych, na wadach w zapisie (teren ca³ego
kraju, brak adresu, brak przypisanego PKD
itp.).
Wobec powy¿szego uprzejmie informujê, ¿e przedsiêbiorcy, którzy od 2011 roku nie
dokonywali zmian w zapisach i nie sprawdzili, czy ich firma znajduje siê w bazie CEIDG,
proszeni s¹ o ich sprawdzenie i ewentualne
dokonanie zmian.
Przypominam, ¿e wszelkie czynnoœci,
w tym rejestracja Dzia³alnoœci Gospodarczych
w CEIDG, ODBYWA SIÊ BEZP£ATNIE!
Ponadto informujê, ¿e przedsiêbiorcy, którzy posiadaj¹ LICENCJE na TAXI, w chwili
zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci taksówk¹ zobowi¹zani s¹ do zwrócenia jej organowi, który j¹ wyda³. W przypadku zaniechania tej czynnoœci przedsiêbiorcy nara¿eni s¹
na cofniêcie licencji.
Sprawy powy¿sze za³atwiamy w Referacie Spraw USC i SO – pok. nr 1f (parter
Urzêdu Miasta ul. 11 Listopada 35), tel 75
78 16 344.

Godziny pracy UM Warto zagraæ t¹ Kart¹
PONIEDZIA£EK GODZ. 730 - 1600
WTOREK, ŒRODA,
CZWARTEK GODZ. 730 - 1530
PI¥TEK GODZ. 730 - 1500

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zachêca do sk³adania wniosków o wydanie Karty
Du¿ej Rodziny. Ka¿da rodzina z co najmniej trójk¹ dzieci mo¿e korzystaæ ze zni¿ek i ulg
przygotowanych specjalnie dla nich.
Dotychczas do programu w³¹czy³y siê m.in. banki - PKO BP i BOŒ, sieæ PLAY, ksiêgarnie
Œwiat Ksi¹¿ki, Bonito i Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, sieæ kin Helios, supermarkety
Alma oraz Carrefour, firma paliwowa LOTOS, firma odzie¿owa C&A, Towarzystwo Ubezpieczeñ
Wzajemnych TUW, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Kopalnia Soli w Wieliczce,
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski. Lista wszystkich zni¿ek dostêpna jest na
stronie www.rodzina.gov.pl
Karta Du¿ej Rodziny przyznawana jest ka¿demu cz³onkowi rodziny, tak¿e rodzinom zastêpczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest do¿ywotnio, dzieciom - do
ukoñczenia 18 lub 25 lat w przypadku nauki. Osoby niepe³nosprawne otrzymaj¹ kartê na czas
trwania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. Karta przyznawana jest bezp³atnie i bez wzglêdu na
dochód.
Wnioski o wydanie karty du¿ej rodziny przyjmowane s¹ w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w pokoju nr 11. (AM)

Od 1 listopada 2014 r. do 31 paŸdziernika 2015 r. na mocy uchwa³y Rady Miasta Œwieradów-Zdrój nr LXV/316/
2014 z 24 wrzeœnia br. ceny wody i œcieków oraz wysokoœæ op³aty abonamentowej pozostaj¹ bez zmian i wynosz¹:
woda 4,37 z³/m3, œcieki - 4,92 z³/m3, sta³a op³ata abonamentowa - 4,94 z³ za miesi¹c.
Wprowadzono te¿ now¹ stawkê za przy³¹czenie nieruchomoœci do urz¹dzeñ wodoci¹gowych, która wynosi
184,50 z³, oraz kanalizacyjnych - w tej samej cenie.
W wypadkach nag³ych awarii sieci wod-kan mo¿na dzwoniæ pod nr tel. 512 243 901.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ (III)
Obecnie rynek oferuje coraz wiêcej
urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych bezpoœrednie wykorzystanie promieniowania s³onecznego do
produkcji ciep³a lub energii elektrycznej.
Najbardziej rozpowszechnion¹, a jednoczeœnie najbardziej dojrza³¹ technologiê reprezentuj¹ kolektory s³oneczne, umo¿liwiaj¹ce wykorzystanie promieniowania s³onecznego do przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej i/lub wspomagania ogrzewania pomieszczeñ. Pierwsze kolektory s³oneczne pojawi³y siê w drugiej dekadzie XX wieku w USA.
Nastêpnie doskonalone by³y konstrukcje zarówno samych kolektorów, jak równie¿ urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad instalacji solarnej.
Dzia³ania rozwojowe, poza doskonaleniem konstrukcji, dotyczy³y poprawy bezpieczeñstwa eksploatacji w celu wyeliminowania takich niebezpieczeñstw, jak rozszczelnienie instalacji przewodz¹cej czynnik grzewczy.
Dodatkowym kierunkiem badañ by³o opracowanie rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych wspó³pracê instalacji kolektorowych z innymi urz¹dzeniami grzewczymi, takimi jak kocio³ gazowy lub pompa ciep³a.

zaniem s¹ kolektory p³askie. Nie jest mo¿liwe
jednoznaczne stwierdzenie, który rodzaj kolektorów jest lepszy. Zarówno jeden, jak
i drugi, w zale¿noœci od zapotrzebowania na
ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ i warunki, w jakich pracuj¹, ma swoje mocne i s³abe strony.

PANELE
FOTOWOLTAICZNE
W przeciwieñstwie do kolektorów s³onecznych, które wykorzystuje siê do pozyskiwania ciep³a, panele fotowoltaiczne, potocznie nazywane bateriami s³onecznymi,
s³u¿¹ do wytwarzania energii elektrycznej.
Pomimo znacz¹cego potencja³u fotowoltaiki rozwi¹zania te stosowane s¹ rzadko ze
wzglêdu na wysokie koszty paneli fotowoltaicznych oraz ich niewielk¹ efektywnoœæ.
W zwi¹zku z powy¿szym zastosowanie fotowoltaiki ogranicza siê g³ównie do zasilania
urz¹dzeñ o niskim zapotrzebowaniu na energiê, gdzie pod³¹czenie zasilania sieciowego

KOLEKTORY
S£ONECZNE
Na rynku dostêpne s¹ dwa typy kolektorów s³onecznych: p³askie i pró¿niowe.
Kolektory p³askie charakteryzuj¹ siê
prost¹ konstrukcj¹, lepsz¹ sprawnoœci¹
w miesi¹cach letnich, lecz czêœciej pojawiaj¹
siê w nich usterki. Kolektory pró¿niowe natomiast s¹ bardziej zaawansowane technologicznie, a ich ca³oroczna sprawnoœæ jest wy¿sza. Ze wzglêdu na sprawdzon¹ technologiê
oraz koszt, najczêœciej spotykanym rozwi¹-

muszeniu przep³ywu ciep³a z
obszaru o ni¿szej temperaturze
do obszaru o temperaturze wy¿szej. Proces ten przebiega
wbrew naturalnemu kierunkowi przep³ywu ciep³a i zachodzi dziêki dostarczonej z zewn¹trz energii mechanicznej. Pomimo faktu, ¿e technologia pomp ciep³a jest
obecna na polskim rynku od wielu lat, doœwiadczenia inwestorów wskazuj¹ na znaczn¹
liczbê problemów zwi¹zanych z prawid³owym
wykonaniem instalacji. Wachlarz urz¹dzeñ
dostêpnych na rynku jest doœæ szeroki i zgodnie z doœwiadczeniami inwestorów, wybór
dobrej jakoœci urz¹dzenia nie stanowi problemu. Problemy zg³aszane przez inwestorów
dotycz¹ g³ównie jakoœci monta¿u instalacji,
które przek³adaj¹ siê na niedostateczn¹ wydolnoœæ systemu, który wytwarza niewystarczaj¹co du¿o ciep³a lub powoduje zbyt du¿e
zu¿ycie energii elektrycznej do przeniesienia
ciep³a z dolnego do górnego Ÿród³a. Dlatego
te¿ wybór wykonawcy powinien zostaæ poprzedzony szczegó³owym wywiadem na temat instalacji zrealizowanych przez ró¿nych
wykonawców i zebraniu opinii na temat ich
jakoœci, jak równie¿ doœwiadczeñ z eksploatacji.

BIOMASA

by³oby nieuzasadnione ekonomicznie. Najczêœciej spotykanymi obecnie przyk³adami
wykorzystania paneli fotowoltaicznych to zasilanie znaków drogowych, reklam, automatów parkingowych.
Obecnie w naszym kraju ten typ urz¹dzeñ
charakteryzuje siê du¿ym zainteresowaniem,
które jeszcze nie przek³ada siê na iloœæ montowanych paneli.

POMPY CIEP£A
Pompa ciep³a jest ekologicznym, niskotemperaturowym urz¹dzeniem grzewczym,
którego zasada dzia³ania opiera siê na wy-
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- sklep EKO (ul. Sienkiewicza), sklep odzie¿owy A&J
(róg ul. Zdrojowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), sklep ¯ABKA (ul. Zdrojowa), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej (Dom Zdrojowy), sklep
na os. Korczaka, sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul.
11 Listopada), sklep przy ul. Chopina, sklep KROPKA (ul. 11 Listopada),
sklep przy ul. Pi³sudskiego (d. FATMA), biblioteka miejska (UM, ul. 11
Listopada 35).
OR£OWICE - sklep motoryzacyjny Wac³awa Chwaszcza.

CZERNIAWA - delikatesy Agnieszki Syrewicz (ul. G³ówna), sklep
Ireny Korty (ul. Sanatoryjna), sklep Renaty Chomiak (ul. Sanatoryjna),
biblioteka szkolna (ul. Sanatoryjna).
Najbli¿sze numery „Notatnika” uka¿¹ siê 11 lutego, 11 marca i 15
kwietnia 2015 r., a materia³y do poszczególnych wydañ prosimy dostarczaæ w nieprzekraczalnych terminach - odpowiednio - 30 stycznia,
26 lutego i 31 marca 2015 r.

Pod pojêciem biomasy na cele energetyczne kryje siê materia roœlinna pochodz¹ca
z lasów i upraw rolniczych. Biomasa leœna
wykorzystywana do celów grzewczych to
drewno kawa³kowe uzyskiwane z pnia drzewa oraz zrêbki uzyskiwane z rozdrobnienia
ga³êzi. Ciep³o pozyskiwaæ mo¿na równie¿
z odpadów z obróbki drewna w postaci trocin oraz wiórów dostêpnych w tartakach
i zak³adach przeróbki drewna. Drewno kawa³kowe i suche zrêbki drzewne w przeciwieñstwie do trocin nadaj¹ siê do spalania w ma³ych kot³ach. Efektywna produkcja ciep³a przy

wykorzystaniu trocin jest mo¿liwa w du¿ych
kot³ach wyposa¿onych w specjalny ruszt,
natomiast ich spalanie w ma³ych kot³ach jest
zwykle nieefektywne i mo¿e powodowaæ
emisjê toksycznych substancji do atmosfery. Z drugiej strony trociny mog¹ stanowiæ
bazê do produkcji granulatu (tzw. peletu),
gdzie poddawane s¹ procesowi granulacji
pod wysokim ciœnieniem, bez u¿ycia substancji klej¹cych.
Kolejn¹ kategori¹ biomasy jest tzw. biomasa rolnicza, do której zalicza siê s³oma lub
drewno pozyskiwane z uprawy roœlin energetycznych lub odpady organiczne pochodzenia roœlinnego. S³oma w postaci nieprzetworzonej dostarczana jest w formie balotów,
które pod warunkiem posiadania odpowiedniej wilgotnoœci ³adowane s¹ bezpoœrednio
do komory spalania.
Podstawowym problemem zwi¹zanym ze
spalaniem s³omy jest wysoka zawartoœæ chloru bêd¹cego przyczyn¹ korozji kot³ów. Dodatkowo wykorzystanie œwie¿o pozyskanej
s³omy wi¹¿e siê z ryzykiem emisji toksycznych substancji oraz obni¿enia technicznej
sprawnoœci kot³a w wyniku spalania zawartych w niej resztek nawozów sztucznych.
Dlatego te¿ lepiej jest stosowaæ s³omê o kolorze szarym, z której podczas d³ugiego sk³adowania na polu by³y wyp³ukiwane resztki
substancji pochodz¹cych z nawozów sztucznych.
W kolejnym artykule przedstawimy mo¿liwoœci pozyskania finansowania w zakresie nowoczesnych, w tym odnawialnych i alternatywnych Ÿróde³ energii. Zachêcamy do
lektury.
Opracowanie: Fokus2 Sp. z o.o.

Konkurs na wolne stanowisko
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój og³asza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzêdnicze w Urzêdzie Miasta - podinspektora
ds. obs³ugi gminnych obiektów turystycznych w Referacie ds. Promocji
Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu (pe³ny wymiar czasu pracy).
Wymagania niezbêdne: ukoñczone studia wy¿sze (preferowane kierunki zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska, ekologi¹, etnografi¹, marketingiem, pedagogik¹, kulturoznawstwo, zarz¹dzanie
itp.), znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z ekologia, kultur¹, promocj¹; umiejêtnoœci obs³ugi
komputera; znajomoœæ przepisów prawnych reguluj¹cych ustrój i kompetencje samorz¹du
gminnego oraz ustaw (kodeks postêpowania administracyjnego), ponadto znajomoœæ przepisów prawa miejscowego; obs³uga urz¹dzeñ biurowych; dobra znajomoœæ gminy; gotowoœæ do pracy w terenie; dyspozycyjnoœæ; prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe: umiejêtnoœæ pracy w zespole; komunikatywnoœæ, samodzielnoœæ,
kreatywnoœæ, odpornoœæ na stres; dyspozycyjnoœæ; znajomoœæ jêzyków obcych; zdolnoœæ do
analitycznego myœlenia; wysoka kultura osobista; umiejêtnoœæ animacji, kreowania i organizacji wydarzeñ; znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z procesami funkcjonowania m³ynów; znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z produkcj¹ m¹ki i wypiekiem chleba; umiejêtnoœæ dbania
o porz¹dek i roœlinnoœæ wokó³ obiektu.
W zakresie zadañ znajduje siê m.in. organizowanie i przeprowadzanie zajêæ, szkoleñ, spotkañ, konferencji, warsztatów, jarmarków - zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ prowadzon¹ w m³ynie;
wspó³praca ze œrodowiskami naukowymi, instytucjami, organizacjami i osobami zajmuj¹cymi
siê tematyk¹ zwi¹zan¹ z dzia³alnoœci¹ m³yna, wspó³praca ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ w zakresie
promocji i kreowania wydarzeñ w m³ynie.
Dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ osobiœcie w sekretariacie Urzêdu Miasta lub za poœrednictwem poczty na adres:
Urz¹d Miasta, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Œwieradów-Zdrój
(liczy siê data wp³ywu do Urzêdu). Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 24 kwietnia br. Oferty nale¿y sk³adaæ wy³¹cznie
w zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Oferta na wolne stanowisko - podinspektor ds. obs³ugi gminnych obiektów turystycznych w Referacie ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu”.
Szczegó³owy wykaz wymaganych dokumentów
oraz zakres wykonywanych zadañ na stanowisku znaleŸæ mo¿na na stronie www.swieradowzdroj.pl w zak³adce AKTUALNOŒCI.
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Kronika
policyjna
Niedawno w Nadleœnictwie Œwieradów odby³o siê oficjalne przekazanie dwóch alkomatów, jakie leœnicy ufundowali
dla œwieradowskiego Rewiru Dzielnicowych. Alkomaty wrêcza³ nadleœniczy Lubomir Leszczyñski (na zdjêciu obok - po
prawej), a odbiera³ je asp. Micha³ Rajczakowski, szef RD (który
prezentuje je na zdjêciu po prawej). Podarowane alkomaty s¹
bardzo nowoczesnymi urz¹dzeniami, maj¹ menu w jêzyku
polskim, a ponadto nie wymagaj¹ u¿ycia ustników (wystarczy
dmuchn¹æ z odleg³oœci kilku cm). A ¿e wczeœniej Nadleœnictwo ufundowa³o policjantom latarki, wypada mieæ nadziejê,
¿e to nie ostatni dar na rzecz œwieradowskiej policji.

4 marca policjanci z Rewiru Dzielnicowych
w Œwieradowie-Zdroju wspólnie z funkcjonariuszami S³u¿by Celnej z Jeleniej Góry przeprowadzili dzia³ania pod nazw¹ „Narkotyki”,
ukierunkowane na przeciwdzia³anie przestêpstwom narkotykowym. W dzia³aniach wziê³o
udzia³ 2 policjantów i funkcjonariusz S³u¿by
Celnej, wykorzystano te¿ psa s³u¿bowego do
wyszukiwania narkotyków. W trakcie dzia³añ przeprowadzono 4 kontrole drogowe,
na³o¿ono 3 mandaty karne, sporz¹dzono jeden wniosek o ukaranie do s¹du, wylegitymowano 9 osób.
Nastêpnego dnia œwieradowscy policjanci wspólnie z Stra¿¹ Leœn¹ prowadzili akcjê
„Bezpieczny Las”, celem której by³o przeciwdzia³anie przestêpstwom i wykroczeniom,
m.in. okreœlonych w ustawie o ochronie œrodowiska, ustawie o lasach pañstwowych.
W akcji udzia³ wziê³o 2 policjantów z Rewiru
Dzielnicowych i funkcjonariusz Stra¿y Leœnej.
Podczas dzia³añ legitymowano 4 osoby
i dwa pojazdy, na³o¿ono 4 mandaty karne.
7 marca br. oko³o godz.1500 dosz³o do kolizji na ulicy Sk³odowskiej-Curie w Œwieradowie-Zdroju. Kierowca mitsubishi wykonuj¹c
manewr cofania uderzy³ w nieprawid³owo
zaparkowany VW polo. Uczestnicy zdarzenia byli trzeŸwi, ale i tak za pope³nione wykroczenia zostali ukarani mandatami karnymi.
Kradzie¿ z w³amaniem mia³a miejsce na
terenie Œwieradowa, gdzie sprawcy po podwa¿eniu drzwi wejœciowych pomieszczenia
gospodarczego dostali siê do œrodka, sk¹d
skradli, m.in. trzy rowery, narty, deskê snowboardow¹, kosiarkê, opony, obuwie,

a wszystko o wartoœci ponad 9.000 z³. Skradzione mienie przewieŸli samochodem do
mieszkania jednego z nich.
Leœniañscy policjanci wraz z funkcjonariuszami z Rewiru Dzielnicowych na podstawie posiadanych informacji, ustalili sprawców tego w³amania, zaœ podczas przeszukania pomieszczeñ mieszkalnych jednego z nich
ujawnili wiêkszoœæ skradzionego mienia. Zatrzymani mê¿czyŸni - 32-latek i 57-latek – us³yszeli ju¿ zarzuty kradzie¿y z w³amaniem, za co
grozi kara pozbawienia wolnoœci do 10 lat.
Mieszkaniec Œwieradowa zg³osi³ kradzie¿
4 kompletnych kó³ samochodowych z piwnicy. Pokrzywdzony oszacowa³ wartoœæ skradzionego mienia na 1800 z³. Policjanci szybko ustalili sprawcê tego przestêpstwa, którym okaza³ siê 21-letni œwieradowianin. W³aœciciel odzyska³ 4 opony, niestety, sprawca
kradzie¿y zd¹¿y³ ju¿ spieniê¿yæ aluminiowe
felgi. Podejrzany o kradzie¿ kó³ mê¿czyzna
us³ysza³ zarzut kradzie¿y, za który kodeks
karny przewiduje karê pozbawienia wolnoœci
do lat 5.
Na marginesie tego wydarzenia warto zastanowiæ siê, jak zabezpieczamy swoje piwnice i inne tego typu pomieszczenia. W tym
przypadku ko³a znajdowa³y siê w niezabezpieczonej piwnicy, a w³aœciciel zauwa¿y³ utratê kó³ kilka dni po kradzie¿y. W przypadku
niestosowania choæby podstawowych form
fizycznego zabezpieczenia, typu k³ódka czy
masywne drzwi, znacznie u³atwiamy z³odziejom, którzy chêtnie tak¹ okazjê wykorzystuj¹.
Sprawdzajmy co jakiœ czas stan zabezpieczenia naszych piwnic, komórek, pomieszczeñ

Nowy komendant Komisariatu Policji w Leœnej
18 marca w Komisariacie Policji w Leœnej
odby³a siê uroczystoœæ wprowadzenia nowego komendanta. Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu – m³. insp. Artur Ciupa - uroczyœcie mianowa³ podinspektora Ryszarda
Podbuckiego, dotychczasowego zastêpcê
naczelnika Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego, Komendantem Komisariatu.
W uroczystym wprowadzeniu nowego
szefa jednostki w Leœnej uczestniczyli tak¿e:
I Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu – m³. insp. Norbert Kurenda,
Burmistrz Miasta Leœna Miros³aw Markiewicz, Zastêpca Burmistrza Leœnej Gabriela
Pijanowska, Wójt Gminy Platerówka Krzysztof Halicki, Sekretarz Gminy Œwieradów-Zdrój
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gospodarczych, aby okazji dla z³odziei by³o
jak najmniej. Warto porozmawiaæ z s¹siadem;
jego „czujne oko” mo¿e byæ nieocenionym
zabezpieczeniem. Ka¿da obca osoba krêc¹ca
siê po klatce schodowej budynku czy wchodz¹ca do pomieszczeñ piwnicznych powinna nas zainteresowaæ, warto j¹ wtedy zapytaæ, czy czegoœ potrzebuje, kogoœ szuka.
Mo¿e to zainteresowanie skutecznie zniechêci ewentualnego z³odzieja.
Wiosenna pogoda powoduje, ¿e wracamy na nasze ogrody. Niestety, to tak¿e czas
wzmo¿onej aktywnoœci z³odziei, którzy na
dzia³kach szukaj¹ ³atwego „³upu” i czêsto
znajduj¹ wiele wartoœciowych przedmiotów,
wykorzystuj¹c nieuwagê dzia³kowców, którzy pozostawiaj¹ bez opieki wartoœciowe
przedmioty w pootwieranych altanach.
£upem mo¿e paœæ wszystko, co przedstawia
jak¹kolwiek wartoœæ. Z terenu dzia³ki sprawcy kradn¹ nie tylko pozostawion¹ torebkê,
portfel czy telefon, bo metalowe narzêdzia

i inne przedmioty mog¹ równie¿ zainteresowaæ z³odzieja.
Dlatego tak wa¿ne jest, abyœmy w czasie
odpoczynku czy te¿ pracy na dzia³ce nie zapominali o zabezpieczeniu naszego mienia,
a w czasie naszej nieobecnoœci schowali i zamknêli narzêdzia lub inne wartoœciowe przedmioty.
Przebywaj¹c na ogrodzie dzia³kowym
zwróæmy uwagê na obce osoby krêc¹ce siê
w okolicy czy te¿ na parkuj¹ce w ich pobli¿u
obce pojazdy. Gdy ju¿ padniemy ofiar¹ kradzie¿y, przyda siê nie tylko ka¿da informacja
œwiadków, ale równie¿ dokumentacja z indywidualnymi numerami sprzêtu (kosiarki, elektronarzêdzi). Takie przedmioty mo¿na te¿ indywidualnie oznaczyæ i sfotografowaæ, co
mo¿e u³atwiæ dzia³ania Policji, a poza tym zapobiegnie „drugiemu obiegowi” skradzionego mienia oferowanego w promocyjnej cenie.
Nadkom. Dagmara Ho³od
Oficer Prasowy KPP w Lubaniu

Zadbajmy razem o bezpieczeñstwo
na drogach powiatu lubañskiego!
Wzorem lat ubieg³ych zachêcamy mieszkañców powiatu lubañskiego do przekazywania nam informacji, uwag i spostrze¿eñ, najlepiej w formie pisemnej lub drog¹
mailow¹, dotycz¹cych stanu nawierzchni i oznakowania, poprawnoœci ruchu na naszym terenie oraz innych uwag odnosz¹cych siê do bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
Wszelkie uwagi, sugestie prosimy kierowaæ w formie pisemnej do Kierownika
Ogniwa Ruchu Drogowego - asp. Grzegorza Hybiñskiego, telefonicznie pod nr telefonu 75 7229007 lub te¿ przesy³aj¹c je na jeden z podanych adresów e-mailowych:

dyzurny@
@ luban.wr.policja.gov.pl
@ luban.wr.policja.gov.pl
kpp@
@ luban.wr.policja.gov.pl
oficer.prasowy@

Uzyskane w ten sposób informacje pomog¹ nam w poprawie naszego wspólnego
bezpieczeñstwa na drodze.

SZANOWNI PAÑSTWO, DRUHNY I
DRUHOWIE! ROZPOCZÊ£A SIÊ KAMPANIA 1%, KTÓRA
POTRWA DO 30 KWIETNIA BR. PAMIÊTAJCIE O NASZEJ JEDNOSTCE - ZACHÊÆCIE PRZYJACIÓ£ I NAJBLI¯SZYCH!
WYPE£NIAJ¥C PIT WPISZ NR KRS

Sylwia B³aszczyk oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leœnej i Rewiru Dzielnicowych w Œwieradowie-Zdroju.
Awansowany funkcjonariusz w Policji
s³u¿y od niespe³na 24 lat, najpierw w strukturach zgorzeleckiej komendy, a nastêpnie od
roku 2000 w KPP w Lubaniu.

0000116212
ORAZ NAZWÊ, ADRES I CEL SZCZEGÓ£ÓWY: OSP Œwieradów-Zdrój, ul. Pi³sudskiego 15, 59-850 Œwieradów-Zdrój.
„Zakup sprzêtu i wyposa¿enia”.

UW
AGA, WSPÓLNOTY
UWAGA,
MIESZKANIOWE -

- ju¿ mo¿emy rozpocz¹æ uk³adanie kalendarza przedsiêwziêcia rewitalizacji i termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Z informacji, jakie poda³ Urz¹d Marsza³kowski, w
IV kwartale tego roku ruszy nabór na takie w³aœnie zadania.
W maju rozpoczniemy nabór wspólnot mieszkaniowych z terenu naszej gminy do tego programu. Opracowujemy kryteria, jakie musi spe³niæ wspólnota mieszkaniowa, aby wejœæ do
programu i otrzymaæ dofinansowanie, które mo¿e wynieœæ
od 75-85 proc. wydatków kwalifikowanych inwestycji.
Wspólnoty zainteresowane dofinansowaniem do termomodernizacji (docieplenie i remont elewacji, dachu i innych
czêœci wspólnych w budynku) powinny sprawdziæ swoje mo¿liwoœci finansowe wk³adu w³asnego. Równie¿ wspólnoty na
koniec maja powinny byæ zdeklarowane co do zakresu inwestycji na swoim budynku. Prawdopodobnie Urz¹d Miasta
opracuje formularz dla wspólnot, z którego bêdziemy chcieli
uzyskaæ informacje o planowanej inwestycji w budynkach,
odbêd¹ siê równie¿ spotkania informacyjne. Oczywiœcie, remonty mog¹ tylko dotyczyæ czêœci wspólnych budynku.
Gmina bêdzie liderem ca³ego przedsiêwziêcia.
W poprzednim programowaniu unijnym na lata 2007-2013
pozyskaliœmy œrodki na remont 5 budynków. W tym programowaniu 2014-2020 chcielibyœmy pozyskaæ œrodki na ponad
20 budynków wspólnotowych. Niestety, w tym programowaniu unijnym bêdzie znacznie trudniej pozyskaæ dofinansowanie, poniewa¿ kryteria oceny wniosków s¹ bardzo rygorystyczne. Inwestycja w budynek musi podnieœæ efektywnoœæ
energetyczn¹ budynku o ponad 30 proc. W przypadku budynków zabytkowych objêtych szczegó³owymi przepisami,
których u nas jest sporo, nie bêdzie to ³atwe zadanie. Trzeba
siê te¿ spodziewaæ du¿ej konkurencji ze strony innych dolnoœl¹skich gmin, poniewa¿ nabór odbywa siê w trybie konkursowym, czyli projekty o najmniejszej liczbie punktów nie
dostan¹ dofinansowania.
Podj¹³em rozmowy z burmistrzem Polanicy-Zdroju w celu
z³o¿enia wspólnego projektu przez nasze gminy. Polanica
i Œwieradów maj¹ wiele podobnych problemów z budynkami
wspólnotowymi. Startowanie po œrodki unijne w takim konsorcjum mo¿e nam daæ wiêksz¹ szansê na sukces. Nie bêdzie
³atwo, ale postaramy siê, aby jak najwiêcej budynków otrzyma³o dofinansowanie.
Nasz gminny program rewitalizacji budynków rusza w
maju. Zachêcam wspólnoty do udzia³u, bo okazja otrzymania
ponad 70 proc. dofinansowania mo¿e siê ju¿ nie powtórzyæ.

TRANSFORMACJA
CENTRUM MIAST
A
MIASTA
„Biedronka” jest ju¿ przy ulicy 11 Listopada. To jedno z
wa¿niejszych wydarzeñ procesu transformacji centrum Œwieradowa. Oczywiœcie, ul. Zdrojowa z parkami bêdzie tworzyæ
œcis³¹ strefê uzdrowiskow¹, ul. Wyszyñskiego - to funkcja
mieszana handlowo-mieszkaniowo-spacerowa, a ul. 11 Listopada - to sklepy wielkopowierzchniowe i bardziej uci¹¿liwa
dzia³alnoœæ gospodarcza. Taki proces bêdzie realny do zakoñczenia w ci¹gu kilku lat pod warunkiem, ¿e konsekwentnie bêdziemy realizowaæ kolejne punkty planu.
Wokó³ Zdrojowej budujemy deptaki, fontanny, Ÿróde³ka,
ale to dopiero pocz¹tek tworzenia prawdziwego uzdrowiska
w strefie A. Wy³¹czenie ruchu ko³owego na Zdrojowej budzi
wiele emocji wœród mieszkañców i przedsiêbiorców
z tej ulicy. Kolejnym celem po wyprowadzeniu Biedronki
z deptaka bêdzie poszukiwanie miejsc postojowych wokó³
deptaka, z którego za 3 lata bêdzie korzystaæ dziennie kilka
tysiêcy osób, z których po³owa to bêd¹ zmotoryzowani goœcie jednodniowi. Dlatego powinniœmy w ci¹gu tej kadencji
samorz¹du pozyskaæ z zasobów gminnych i prywatnych kilkaset miejsc postojowych dla goœci.
Na pocz¹tek chcielibyœmy wyburzyæ komórki za budynkiem przy ul. Zdrojowej 5. Równie¿ poszerzenie niektórych
ulic dojazdowych do Zdrojowej pozwoli wygospodarowaæ
kilkadziesi¹t miejsc postojowych. Jeœli z roku na rok nie bêdzie przybywaæ miejsc postojowych wokó³ deptaka, ma³y handel bêdzie zamiera³.
Kolejnym miejscem, gdzie powinniœmy lokalizowaæ ma³¹
przedsiêbiorczoœæ, jest ul. Wyszyñskiego i Sienkiewicza. Ale
te plany rodz¹ du¿y sprzeciw sporej grupy mieszkañców osiedla przy ulicy Korczaka, którzy nie akceptuj¹ zabudowy tej
ulicy. S¹dzê jednak, ¿e nie mamy innego wyjœcia.
Œwieradów z roku na rok piêknieje, zainwestowaliœmy
w ostatnich 8 latach prawie 80 mln. Ale od 2000 roku Œwiera-

Na bie¿¹co

dów-Zdrój umiera. Co roku ubywa nam od 40-60 mieszkañców, co oznacza, ¿e od 2000 roku brakuje nam w bud¿ecie
gminy ok. 1 mln z³ z tytu³u udzia³u gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów ze sprzeda¿y
wody i œcieków.
£atwo powiedzieæ, ¿e trzeba budowaæ mieszkania. Œredni
koszt wybudowania jednego mieszkania pod klucz o powierzchni 50 m2 to wydatek ok. 150.000 z³. Nasza gmina, aby
zatrzymaæ odp³yw mieszkañców, powinna rocznie budowaæ
ok. 30 mieszkañ, a zatem wydatkowaæ na ten cel 4,5 mln z³.
Nie mamy takich pieniêdzy w bud¿ecie. Potrzebujemy nowych miejsc pracy, które daj¹ dochód do bud¿etu, a wtedy
uda nam siê wygospodarowaæ œrodki na zasilenie powtarzalnego programu mieszkaniowego w mieœcie.
Nie straszê, ale jeœli nie uda nam siê w ci¹gu kilku najbli¿szych lat spowolniæ, a najlepiej odwróciæ trendu spadku liczby mieszkañców, zaczniemy mieæ powa¿ne problemy z utrzymaniem wydatków gminnych na wysokim obecnie poziomie,
z roku na rok coraz wiêkszych. Dzisiaj próbujemy zbilansowaæ wydatki dochodami z nowo budowanej dzia³alnoœci gospodarczej. Docelowo chcemy zwiêkszaæ liczbê mieszkañców
miasta poprzez program mieszkaniowy.
Ekonomia jest bezwzglêdna i tylko realne pomys³y dadz¹
nam szansê na stabilny rozwój. Moje propozycje inwestycyjne maj¹ na celu utrzymanie bud¿etu gminy w fazie inwestycyjnej, co siê nam udaje. Ale bardzo ³atwo przejœæ w fazê
stagnacji, a za kilka lat - wrêcz w fazê ratunkow¹, i wtedy
bêdziemy zastanawiaæ siê nad zmniejszeniem wydatków na
oœwiatê i kulturê, promocjê miasta, drogi, gospodarkê wodno-kanalizacyjn¹, letnie i zimowe utrzymanie miasta.
Przeciwnicy rozwoju miasta (rozbudowy) koncentruj¹ siê
tylko na krytyce; szkoda, ¿e nie podsuwaj¹ pomys³ów, jak
zwiêkszyæ dochody bud¿etu. Moim zdaniem, nowe inwestycje, to nowe dochody i mo¿liwoœæ inwestowania w now¹
infrastrukturê miejsk¹ (drogi, sale gimnastyczne, przedszkole itd.).

PROGRAM
MIESZKANIOWY
Na marcowej sesji Rada Miasta zatwierdzi³a 55 tys. z³
wydatków na rozpoczêcie programu mieszkaniowego, którego celem bêdzie budowa nowych mieszkañ i pozyskiwanie
nowych mieszkañców do naszego miasta. Do koñca kwietnia
podpiszemy umowê z zespo³em naukowców, którzy pomog¹
nam opracowaæ pakiet niezbêdnych uchwa³ i dokumentów.
Program jest skierowany do osób pracuj¹cych, które chcia³yby zamieszkaæ w Œwieradowie.
Wiele miast próbuje pozyskaæ nowych mieszkañców. Np.
Boles³awiec zwolni³ z podatku od nieruchomoœci powierzchnie mieszkalne. Taki podatek, to roczny wydatek niespe³na 50
z³ za 60-metrowe mieszkanie. W Poznaniu proponuj¹ sprzeda¿ mieszkañ na raty. Bud¿et pañstwa przez Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera budownictwo komunalne; w Polsce
wybudowane zosta³y ju¿ mieszkania z tego programu, a miesiêczny czynsz za 40-metrowe mieszkanie przekracza 1 tys. z³.
Te wspomniane programy nie ciesz¹ siê wziêciem ze wzglêdu
na wysokie koszty udzia³u ze strony najemcy. Nasz program
osadniczo-mieszkaniowy skierowany jest do osób, które zarabiaj¹ do 2000 z³ netto i maj¹ zdolnoœæ na kredyt hipoteczny
miêdzy 70-120 tys. z³ (to g³ównie pracownicy w naszych hotelach i gastronomii). Tych osób nie staæ na kupno mieszkania od dewelopera za prawie 200 tys. z³.
My bêdziemy budowaæ tanie mieszkania, których wartoœæ rynkowa ustali siê na poziomie 2.500-3.000 z³/m2. Te mieszkania bêd¹ sprzedawane w programie z 20-30-procentow¹
bonifikat¹ (cena 1m2 wyniesie 2000 z³). Kupuj¹cy z bonifikat¹

bêdzie musia³ zamieszkaæ w tym mieszkaniu, z³o¿yæ deklaracjê PIT w naszym urzêdzie skarbowym, zapisaæ dzieci do naszych szkó³, nie bêdzie móg³ sprzedaæ mieszkania przez nastêpne np.10 lat, nie bêdzie móg³ podnaj¹æ mieszkania. Oczywiœcie, ka¿dy kupuj¹cy bêdzie musia³ mieæ promesê bankow¹
na wymagan¹ kwotê zakupu mieszkania, która bêdzie oscylowaæ miêdzy 80-120 tys. z³. Pozyskane pieni¹dze ze sprzeda¿y
ka¿dego mieszkania bêd¹ przekazywane na budowê kolejnych mieszkañ. Planujemy równie¿, aby co dziesi¹te mieszkanie by³o socjalne, którego nie bêdziemy sprzedawaæ. Takie s¹
ogólne za³o¿enia programu. Najwiêksza praca przed nami,
poniewa¿ uchwa³y gminy i inne dokumenty, które bêdziemy
tworzyæ w ramach programu, musz¹ byæ zgodne z prawem.
Za podstawê tego programu pos³u¿y³a uchwa³a, któr¹ ju¿
stosujemy, proponuj¹ca sprzeda¿ mieszkañ komunalnych najemcom z 95-procentow¹ bonifikat¹. Oczywiœcie, nasz program bêdzie bardziej skomplikowany. Szczególnie trudne bêdzie zdobycie wk³adu na pierwszy budynek. Na pocz¹tku
dokonamy szczegó³owej analizy naszego rynku mieszkaniowego, na bazie której opracujemy kryteria oceny potencjalnych klientów, których podzielimy na kilka grup.
Zdajê sobie sprawê z ograniczeñ, jakie stoj¹ przed gmin¹
przy takich programach. Równie¿ z tego, ¿e moje za³o¿enia s¹
bardzo optymistyczne, ale s¹dzê, ¿e trzeba spróbowaæ stworzyæ powtarzalny program osadniczo-mieszkaniowy, który
bêdzie sprawdza³ siê w kolejnych latach. Jeœli to siê uda, za
kilka lat zacznie nam przybywaæ mieszkañców.

BR
YGADA DROGOW
A
BRYGADA
DROGOWA
Od kwietnia zatrudniliœmy w Urzêdzie Miasta czterech pracowników fizycznych. Zadania brygady to: wywo¿enie szamb
gminnym sprzêtem, obs³uga pszokowozu, konserwacja sigletracków, naprawa i konserwacja dróg gminnych i wojewódzkich, zagospodarowanie nieu¿ytków.
Roczny koszt utrzymania brygady wyniesie blisko 190
tys. z³ (wynagrodzenia - 156 tys. z³, koszty utrzymania sprzêtu - 30 tys. z³). Docelowo brygada bêdzie wykonywa³a prace
za prawie 400 tys. z³.
G³ówny powód utworzenia brygady to konserwacja dróg.
W latach 2002-2014 wybudowaliœmy bardzo du¿o dróg, a te
budowane w pierwszym okresie (ul. Sienkiewicza i górny odcinek Pi³sudskiego wymagaj¹ konserwacji i naprawy).
W zesz³ym roku wynajêliœmy firmê do naprawy ul. Pi³sudskiego, której za kilkadziesi¹t metrów po³o¿enia szwu i za³atania kilku ubytków metod¹ wycinania zap³aciliœmy prawie 30
tys. z³. Mniej wiêcej po 8-10 latach nowa nawierzchnia wymaga kompleksowej konserwacji, a w gminie przybywa dróg,
które powinny byæ na bie¿¹co naprawiane. Wynajêcie firm
jest dla nas zbyt drogie.
Jeœli nie bêdziemy na bie¿¹co naprawiaæ ubytków na drogach, w bardzo krótkim czasie doprowadzimy ka¿d¹ drogê
do œmierci technicznej. Dlatego brygada pod okiem dobrze
wyszkolonego w tej dziedzinie pracownika UM, Wojciecha
Cieleckiego, bêdzie wykonywaæ drobne bie¿¹ce naprawy
dróg.

NOWE PRZEDSZKOLE
Rozstrzygnêliœmy przetarg na wykonanie dokumentacji
technicznej z pozwoleniem na budowê nowego przedszkola
dla oko³o 200-250 dzieci zlokalizowanego na dzia³ce Miejskiego Zespo³u Szkó³. Powierzchnia u¿ytkowa budynku wyniesie ok. 1500 m2 (10 sal grupowych, bawialnia, gabinety specjalistyczne, np. logopedy, sto³ówka, kuchnia, salka sportowa).
W lipcu powinniœmy otrzymaæ pozwolenie na budowê
nowego przedszkola. Mamy szansê pozyskania œrodków
unijnych na tê inwestycjê, nawet do 85 proc. Przy szacowanych kosztach w wysokoœci ok. 6 mln z³ wk³ad gminy mo¿e
wynieœæ do 2 mln z³. Oczywiœcie, pozyskiwanie dofinansowania odbywa siê w trybie konkursowym, to oznacza du¿¹
rywalizacjê miêdzy gminami.
W naszym obecnym budynku przedszkola nie ma mo¿liwoœci utworzenia nowych miejsc dla dzieci. Budynek jest
zabytkowy i konserwator zabytków nie wyrazi zgody na rozbudowê. Wewn¹trz pomieszczenia nie spe³niaj¹ wymogów
sanitarnych i przeciwpo¿arowych i nie jest mo¿liwe usuniêcie tych wad ze wzglêdu na uk³ad œcian noœnych budynku i klatki
schodowej. Przebudowa
tego budynku jest ekonomicznie nieuzasadniona, bo po remoncie
nie pozyskamy nowych
miejsc dla dzieci.
Roland Marciniak

5

s

Paskudztwo

Nie ma takiego œmiecia, którego nie da³oby siê wyrzuciæ w dowolnym miejscu i nie ma
takiego miejsca, w którym nie mo¿na by cichcem i ukradkiem pozostawiæ po sobie dowody niefrasobliwoœci, bezmyœlnoœci, niechlujstwa czy po prostu - z³ego wychowania.
Taka w³aœnie myœl przysz³a mi do g³owy,
gdy sta³em nad rowem odwadniaj¹cym u zbiegu ul. Nadbrze¿nej i Koœciuszki, wpatruj¹c siê
w niemym zdumieniu w le¿¹cy na dnie pojemnik po oleju samochodowym, nijak nie
pojmuj¹c, jakie¿ zbiegi okolicznoœci mog³y
doprowadziæ do porzucenia plastikowego
odpadu.
Chyba jednak nie do koñca uda³a siê ta œmieciowa ustawa - mia³a
nam oczyœciæ œrodowisko, a tymczasem jeszcze bardziej je spaskudzi³a.

Op³atê za zagospodarowanie odpadów komunalnych nale¿y wnosiæ bez wezwania (nie
bêd¹ wystawiane ¿adne decyzje, faktury itp.)
na rachunek w³asny Gminy o numerze:

BZWBK 1 O/Œwieradów - 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505

do 15 ka¿dego miasi¹ca. W tytule przelewu nale¿y podaæ: imiêi nazwisko oraz adres nieruchomoœci,
której wp³ata dotyczy; okres, za który op³acamy odbiór œmieci (miesi¹c lub kilka miesiêcy).

Harmonogram odbioru odpadów

KWIECIEÑ/MAJ 2015

Poniedzia³ek Wtorek

Œroda

Czwartek

Pi¹tek

ZMIANA HARMONOGRAMU
Od 1 kwietnia nast¹pi³y zmiany
w harmonogramie odbierania odpadów komunalnych. Od kwietnia
w ka¿d¹ œrodê bêdziemy wywoziæ
plastik, papier i metal. Natomiast
szk³o nie bêdzie odbierane w œrodê,
a w czwartek. Harmonogram po
zmianach ju¿ jest dostêpny na stronie naszego miasta oraz jest do pobrania w wersji papierowej w Urzêdzie Miasta w pokoju 21c.

GODZINY OTWARCIA

PSZOK

Od poniedzia³ku
do pi¹tku - 11 00-17 00
Soboty - 10 00-14 00.
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Z pi³k¹ w tle
Szanowni Pañstwo, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko KWISA
Œwieradów-Zdrój jest jednym z najbardziej
utytu³owanych i zas³u¿onych klubów sportowych w regionie. Pocz¹tki klubu siêgaj¹
lat 70., a dobra passa trwa do dzisiaj. Obecnie g³ównym sponsorem naszego klubu jest
Gmina Miejska Œwieradów-Zdrój, niemniej
jednak chêæ dalszego rozwoju naszego klubu powoduje, ¿e stale musimy poszukiwaæ
nowych Ÿróde³ rozwoju i finansowania.
G³ównym celem statutowym naszego
klubu jest rozwój i promocja sportu w naszym mieœcie i cel ten realizujemy g³ównie
poprzez:
Organizacjê i szkolenie grup dzieciêcych i m³odzie¿owych wed³ug zasady „wychowujemy przez sport”. Na obecn¹ chwilê
w „Kwisie” szkoli siê pod okiem wykwalifikowanych trenerów blisko 60 dzieci i m³odzie¿y skupionych w 3 dru¿ynach. Dziêki
wysokim lokatom zajmowanym przez nasze
dru¿yny podczas rozgrywek ligowych, a tak¿e na turniejach organizowanych w okrêgu
TKKF „Kwisa” zyska³a opiniê jednego z lepszych oœrodków szkoleniowych w naszym
regionie
 Udzia³ pierwszej dru¿yny seniorów
naszego klubu w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN. W chwili obecnej nasza dru¿yna bierze udzia³ w zmaganiach na poziomie Klasy „A” (z aspiracjami
gry w klasie okrêgowej), bêd¹c wizytówk¹
dla sponsorów oraz miasta.
Nasz¹ ambicj¹ jest propagowanie wœród
dzieci i m³odzie¿y ze Œwieradowa-Zdroju

sportu jako sposobu na ¿ycie. Dlatego zwracamy siê do Pañstwa z gor¹c¹ proœb¹ o wsparcie finansowe, które jest tak wa¿ne dla dzia³alnoœci naszego klubu. Jeœli zdecyduj¹ siê Pañstwo na udzielenie nam swojego wsparcia,
fundusze prosimy przelaæ na konto TKKF BZ WBK S.A. I/O Œwieradów Zdrój
nr 16 1090 1997 0000 0005 2802 3383.
Przekazane nam pieni¹dze chcielibyœmy
wykorzystaæ na zakupu i sfinansowanie m.in.:
strojów sportowych, pi³ek treningowych
i meczowych, trena¿erów i innego sprzêtu
sportowego. Marzeniem naszym jest tak¿e organizacja obozu pi³karskiego dla naszych najm³odszych zawodników jeszcze w sierpniu
tego roku.
Z powa¿aniem i sportowym pozdrowieniem
Prezes Zarz¹du TKKF Ognisko „KWISA"
Piotr Chowañski

NABÓR DO DRU¯YNY
PI£KARSKIEJ ¯AKÓW
Zarz¹d Klubu TKKF Ognisko KWISA w Œwieradowie-Zdroju og³asza wstêpny nabór dzieci
(ch³opcy i dziewczynki) do nowo powstaj¹cej
dru¿yny ¯AKÓW (roczniki 2007-2010). Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt
telefoniczny z trenerem Piotrem Chowañskim,
tel. 691 121 197. Zajêcia planujemy uruchomiæ od czerwca br. Serdecznie zapraszamy!

PODZIÊKOWANIA
Zarz¹d Klubu TKKF Ognisko KWISA w Œwieradowie-Zdroju sk³ada serdeczne podziêkowania Mariannie Marek za bezp³atne prowadzenie pe³nej ksiêgowoœci klubu w 2014 r.

Zdejmowanie brzydoty
W dniach 8-10 kwietnia rozpocz¹³ siê
pierwszy etap akcji usuwania nielegalnych i nieuzgodnionych tablic reklamowych i informacyjnych, które zosta³y
umieszczone na s³upkach (i drzewach)
na terenie ca³ego miasta, na których
umieszczenie Gmina nie wyrazi³a zgody. Akcja bêdzie prowadzona na bie¿¹co.

UM wykazuje

Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta zosta
zosta³³ wywieszon
wywieszonyy wykaz - na okres 21 dni - do wgl¹du w
godzinach pracy urzêdu:
15 kwietnia - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanych w
rejonie ul. £¹kowej, oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki:
 nr 2, am. 8, obr. I, o pow. 6.481 m2
 nr 17, am. 7, obr. I, o pow. 4.201 m2
 nr 23, am. 3, obr. I, o pow. 4.238 m2
- z przeznaczeniem na cele rolne.
15 kwietnia - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej czêœci nieruchomoœci niezabudowanej w rejonie ul. Lwóweckiej, oznaczonej
geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 7/2, am. 9, obr. III, o pow. 2,7984 ha
- z przeznaczeniem na cele rolne.
15 kwietnia - w sprawie przeznaczenia
do wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci niezabudowanej w
rejonie ul. Nadrzecznej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 28, am. 5, obr. I, o pow. 5.052 m2
- z przeznaczeniem na cele rolne.
15 kwietnia - w sprawie wyznaczenia do
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci - na poprawê zagospodarowa-

nia nieruchomoœci przyleg³ych - oznaczonych geodezyjnie jako dzia³ki:
 nr 4/1, am. 11, obr. IV, o pow. 0,0379 ha w rejonie ul. Cichej,
 nr 4/2, am. 11, obr. IV, o pow. 0,0434 ha w rejonie ul. Cichej,
 nr 4/3, am. 11, obr. IV, o pow. 0,0477 ha w rejonie ul. Cichej,
 nr 4/6, am. 11 obr. IV, o pow. 0,0567 ha w rejonie ul. Cichej,
 nr 4/8, am. 11, obr. IV, o pow. 0,0448 ha w rejonie ul. Cmentarnej.
15 kwietnia - w sprawie przeznaczenia do
wydzier¿awienia w drodze bezprzetargowej
nieruchomoœci zabudowanej przy ul. Sosnowej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka:
 nr 43/1, am. 5, obr. V, o pow. 827 m2
- z przeznaczeniem na lokalizacjê budynku
mieszkalnego.
15 kwietnia - w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej nieruchomoœci zabudowanej przy ul. Wyszyñskiego, bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym i
oznaczonej geodezyjnie jako dzia³ka
 nr 84, am. 10, obr. IV, o pow. 6.027 m2.
15 kwietnia - w sprawie przeznaczenia do
sprzeda¿y - w trybie przetargu nieograniczonego ustnego - lokalu nr 2 w budynku przy
ul. Zdrojowej 20 przeznaczonego na cele
inne ni¿ mieszkalne, o pow. u¿ytkowej 19,80
m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci dzia³ki
 nr 16, am. 9, obr. IV, o pow. 991 m2.
(opr. aka)

KATALOG BAZY NOCLEGOWEJ
– nowe wydanie
Referat Promocji Gminy Turystyki,
Kultury i Sportu rozpocz¹³ prace nad wydawnictwem pn. Katalog bazy noclegowej,
w którym znajd¹ siê informacje o mieœcie,
uzdrowisku ale przede wszystkim o miejscach noclegowych w Œwieradowie-Zdroju
i najbli¿szej okolicy. Katalog formatu A4
(32 strony) zostanie wydrukowany na papierze kredowym w iloœci 20 tys. egzemplarzy.
Wszystkie œwieradowskie obiekty noclegowe posiadaj¹ce wpis do Ewidencji
Obiektów Œwiadcz¹cych Us³ugi Hotelarskie
prowadzonej przez Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój zostan¹ nieodp³atnie umieszczone w katalogu. Dla obiektów noclegowych przewidziano modu³y o wymiarach 105
na 67 mm. A prezentacja zawieraæ bêdzie: nazwê obiektu, kategoriê, dane teleadresowe,
e-mail, adres strony www, cenê za miejsce
w obiekcie, iloœæ miejsc, jedno zdjêcie w for-

macie pionowym przedstawiaj¹ce widok budynku z zewn¹trz, us³ugi obiektu przedstawione w formie piktogramów. Prezentacje
przygotowywane bêd¹ przez referat Promocji Gminy, którego pracownicy bêd¹ kontaktowaæ siê bezpoœrednio z w³aœcicielami obiektów, celem ustalenia szczegó³ów. Obiekty
zostan¹ umieszczone w katalogu kategoriami i alfabetycznie.
W katalogu przewidziano tak¿e mo¿liwoœæ szerszej promocji obiektów zwi¹zanych
z noclegami, SPA oraz sportem. Przygotowane zosta³y modu³y o wymiarach: 1/2 A4 (2.000
z³ brutto) i 1/4 A4 (1.100 z³ brutto). Iloœæ modu³ów reklamowych jest ograniczona.
Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane drog¹
elektroniczn¹ na adres it@swieradowzdroj.pl - od 16 do 22 kwietnia. O umieszczeniu reklam odp³atnych w Katalogu decyduje
kolejnoœæ zg³oszeñ.
W sprawach organizacyjnych nale¿y
kontaktowaæ siê pod nr tel. 75 71 36 482.

3 marca gmina
og³osi³a przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania pod
nazw¹ Budowa nowej
siedziby Przedszkola
Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju. 12 marca dokonano otwarcia 7 ofert od nastêpuj¹cych biur projektowych: PRACOWNIA
PROJEKTOWA FORMAT Jelenia Góra
(119.310 z³), JS ARCHITEKCI Wroc³aw
(97.560 z³), Przedsiêbiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD Dmosin (88.560 z³), P&M
PROJEKT Czêstochowa (88.560 z³), EMMA
STUDIO PROJEKTY Wroc³aw (58.800 z³),
SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Wroc³aw (57.900 z³), ABK - PROJEKT Zielona Góra
(51.660 z³).
Wybrane na wykonawcê dokumentacji
biuro zielonogórskie, z którym umowê podpisano 26 marca, musi do 15 wrzeœnia dostarczyæ kompleksowy projekt budowlany, projekty wykonawcze wszystkich bran¿, projekt
aran¿acji wnêtrz wraz z wyposa¿eniem, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z decyzj¹ o pozwoleniu na budowê
oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie.
13 marca ponownie og³oszono przetarg
na przebudowê ujêcia wody pitnej Bronka
Czecha oraz budowê sieci wodoci¹gowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
31 marca zosta³y otwarte 4 oferty, nades³ane przez firmy: konsorcjum - lider AXYO.PL
z Podgórzyna i partner FILIGRAN z Jeleniej
Góry (1.777.777,77 z³); COM-D z Jawora
(1.175.378 z³); AQUA BUDPOL z Nowej Wsi
Z³otoryjskiej (1.088.550 z³) i BUDAGRO z Pieñska (999.990 z³).

Umowê podpisano 4 kwietnia z t¹ ostatni¹ firm¹, która musi rozpocz¹æ roboty najszybciej, jak tylko pozwol¹ na to warunki, jako
¿e ca³oœæ prac musi zostaæ zakoñczona do 20
czerwca br.
30 marca Urz¹d Miasta og³osi³ przetarg
na roczny Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej
Œwieradów-Zdrój, z terminem rozpoczêcia
us³ugi 1 lipca br.
7 kwietnia dokonano otwarcia jednej oferty, nades³anej przez konsorcjum firm: EKOBART ze Œwieradowa-Zdroju oraz IZERY Sp.
z o.o. z Lubomierza, które zaproponowa³o
cenê 864.000 z³. Oferta zosta³a przyjêta i umowê podpisano 9 kwietnia br.
31 marca og³oszono przetarg pn. USUWANIE SKUTKÓW POWODZI Z 2011 I
2013 ROKU POPRZEZ REALIZACJÊ ZADAÑ:
1. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z
systemem odwodnienia na ul. Izerskiej (powódŸ z czerwca 2013 r.);
2. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z
systemem odwodnienia na ul. Prusa (powódŸ
z sierpnia 2011 r.);
3. Odbudowa nawierzchni drogi wraz z
systemem odwodnienia na ul. Zacisze (powódŸ z sierpnia 2011 r.). - z terminem sk³adania ofert do 16 kwietnia.
(opr. aka)

Op³ata za korzystanie z zezwolenia
Przypominamy przedsiêbiorcom prowadz¹cym sprzeda¿ napojów alkoholowych, ¿e z dniem 31 maja br. up³ywa termin wniesienia op³aty – II raty za
korzystanie z zezwolenia w roku 2015.
Op³atê w nale¿nej wysokoœci wnosi siê bezgotówkowo na rachunek bankowy gminy - BZ WBK S.A. 84 1090 1997
0000 0001 1109 8505.
Na przelewie nale¿y dok³adnie wpisaæ numer zezwolenia.
Po dokonaniu op³aty, przedsiêbiorcy
obowi¹zani s¹ do przed³o¿enia w hurtowni, przy zakupie alkoholu odpowiedniego dowodu potwierdzaj¹cego dokonanie op³aty za korzystanie z zezwolenia – zamiast dotychczasowego zaœwiadczenia o dokonaniu tej op³aty. H.S
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Orliki nie dla or³ów

ców oraz rolkowców, którzy chyba nawet nie dostrzegaj¹, ile¿ mo¿liwoœci sportowo-rekreacyjnych kryje
w sobie mo¿liwoœæ gier zespo³owych. I a¿ siê ciœnie
pytanie na usta: gdzie s¹ turnieje kosza czy siatki
dla dzieci i m³odzie¿y? O próbach bodaj zachêcenia
do uprawiania tenisa chyba nawet pomarzyæ nie wolno; w koñcu gdzie m³odzie¿ ma siê nauczyæ w³adania rakiet¹, jak nie na korcie, pod okiem instruktora
przekazuj¹cego podstawow¹ wiedzê!
Zachêcamy do korzystania z obu boisk. Siatki
i s³upki do tenisa i siatkówki mo¿na wypo¿yczyæ nieodp³atnie od poniedzia³ku do soboty w godz. 16001900 u zarz¹dcy obiektów w obiekcie socjalnym przy
dolnym boisku, z nim te¿ nale¿y ustalaæ harmonogram korzystania z orlika pi³karskiego, tak by nie kolidowa³ on z planem treningów. (aka)

Wydaliœmy na orliki ponad milion z³otych, kieruj¹c
siê przeœwiadczeniem (i doœwiadczeniem innych gmin
w kraju), ¿e oba obiekty od wiosny do póŸnej jesieni
bêd¹ têtniæ ¿yciem, a chêtni bêd¹ sobie „wyrywaæ”
godziny u¿ytkowania. Skoñczy³o siê na tym, ¿e o ile
murawa pi³karska rzeczywiœcie cieszy siê jako takim
wziêciem (nie licz¹c licznych grup treningowych), o tyle
dolne boisko w zasadzie œwieci pustkami, choæ mog³oby s³u¿yæ pojedynkom w kosza, siatkówkê i tenisa.
Najdziwniejsze jest to, ¿e pobliski skate park non stop
okupowany jest przez m³odych rowerzystów-wyczynow-

Przejœcie bez wyjœcia?

15 miesiêcy to - jak widaæ - za krótki czas,
by przewidzieæ, jak roz³o¿y siê ruch pieszych
od strony os. Korczaka do „Biedronki” (i z
powrotem). Owszem, ustawiono znak ograniczaj¹cy szybkoœæ do 40 km/godz., ale nie
pomyœlano o tym, ¿e wracaj¹cy z zakupami
musz¹ siê mocno wychyliæ zza stoj¹cego budynku, by dostrzec nadje¿d¿ajêce pojazdy (co
widaæ na zdjêciu), kierowcy zaœ jad¹cy od Orlenu nigdy nie bêd¹ mieli pewnoœci, czy zza
wêg³a nie wyskoczy jakiœ przechodzieñ.
Daj¹ siê s³yszeæ g³osy, ¿e na ³uku drogi nie
maluje siê pasów. No to mamy k³opot! Zostaj¹ dwa rozwi¹zania: kategorycznie zakazaæ
przechodzenia, po czym ustawiæ policjanta,
który w tydzieñ wyrobi kwartaln¹ normê mandatów, albo zbudowaæ k³adkê nad jezdni¹
(abstrakcja!). Pozostaje jakieœ trzecie kompromisowe i zdroworozs¹dkowe wyjœcie, podobne jak w Gryfowie przy DINO - pasy i sygnalizacja œwietlna uruchamiana przez pieszych,
z rzadka tylko zapalaj¹ca zielone œwiat³o.
Tak czy inaczej - na wymyœlenie sposobu
by³o 15 miesiêcy, a rozwi¹zanie powinno byæ
wdro¿one 9 kwietnia - w dniu otwarcia „Biedronki”. (aka)
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„Sekta” w Interferiach
Zaczê³o siê niewinnie, a potem ju¿ posz³o... By³o to tak - dok³adnie rok temu og³osiliœmy pierwszy nabór do programu „Zrzuæ
do wakacji”. Zg³osi³o siê szeœæ odwa¿nych
kobiet, które przez ponad dwa miesi¹ce
dzielnie walczy³y ze zbêdnymi kilogramami. Najlepsza z nich (Ma³gorzata Soko³owska) pozby³a siê prawie szeœciu.
W drugiej edycji programu pod has³em
„Trzymaj formê” Agnieszka Moroz straci³a
4 kg! Co daje z poprzednim wynikiem (-3,5
kg) ponad 7 kg mniej. Od tego czasu kilka
osób nie wyobra¿a sobie tygodnia bez treningu: zumby, aerobiku, basenu, nordiku, biegania. To ju¿ nie moda ani nie sezonowy zryw,
to ju¿ prawdziwe uzale¿nienie od ruchu. Lepiej siê czuj¹, lepiej wygl¹daj¹, a wszystko
zaczê³o siê w Interferiach.
Jeœli masz wiêc ochotê do³¹czyæ do naszej „sekty”, zg³oœ siê do tegorocznej edycji
programu „Zrzuæ do wakacji”. Program zak³ada 12 treningów , 2 razy w tygodniu po 1,5
godziny. Treningi biegowe, rowerowe, nordic walking, gimnastykê w wodzie poprowadzi trener £ukasz Lech. Start 4 maja, a szczegó³y pod numerem telefonu 75 78 16 750. Na
chêtnych czekamy do koñca kwietnia.
Katarzyna Harbul-Ba³a

Co nam na tej £¹ce wyroœnie?
Uczniowie, którzy 20 marca obserwowali zaæmienie s³oñca, byli pierwszymi oficjalnymi uczestnikami zajêæ organizowanych
przez Izersk¹ £¹kê, w której 23 marca pojawi³a siê nastêpna grupa, tym razem
uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 1 (fot.
obok). Wprawdzie ksiê¿yc dawno usun¹³ siê
s³oñcu z drogi, ale dzieci mog³y obejrzeæ
tarczê s³oneczn¹ przez „zaæmieniowe” okulary, obejrzeli tê sam¹ prezentacjê, co ich
czerniawscy koledzy, na koniec równie¿ pisali test ze znajomoœci zagadnieñ astronomicznych, odpowiadaj¹c na pytania: co to jest
s³oñce? co to jest zaæmienie? która z gwiazd
jest najbli¿ej Ziemi? Starsi uczniowie odpowiadali, m³odsi rysowali, test dla obu szkó³
wypad³ dobrze, a blisko 50. dzieci obdarowano kubeczkami z ¿abk¹ Kwisi¹.
Izerska £¹ka lada dzieñ zostanie oficjalnie otwarta i zacznie sw¹ s³u¿bê w dziele realizacji polityki ekologicznej regionu poprzez
efektywn¹ i aktywn¹ edukacjê ekologiczn¹.
Szczególny nacisk zostanie po³o¿ony na poznanie obszarów chronionych, szczególnie
w kontekœcie postêpuj¹cej degradacji œrodowiska naturalnego i niskiej œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa. By œwiadomoœæ tê
wzbogaciæ, przewidziane s¹ m.in. projekcje
filmów dla wszystkich grup wiekowych (m.in.
poœwiêcone ochronie zwierz¹t, cietrzewiom,
motylom, roœlinom...), prezentacje multimedialne, szkolenia, konferencje, warsztaty tematyczne, programy edukacyjne dla dzieci
i m³odzie¿y, obserwacje Ciemnego Nieba nad
Izerami przez teleskopy i w sali multimedialnej, konkursy, olimpiady wiedzy ekologicznej i astronomicznej, plenerowe wystawy malarskie, fotograficzne, literackie, spektakle teatralne, festyny proekologiczne.
Latem bêdzie mo¿na podgl¹daæ na du¿ym
ekranie rodzinê pszczel¹, niebawem zaczn¹
siê przygotowania do za³o¿enia ogrodu z typowymi izerskimi roœlinami.
To jednak nie jest zamkniêta lista, £¹ka
jest bowiem nastawiona na wspó³pracê
i otwarta na propozycje dzia³añ mieszcz¹cych
siê w jej profilu. Ka¿dy, kto chcia³by wzbogaciæ ofertê programow¹ £¹ki, proszony jest
o kontakt z Katarzyn¹ Rzeczkowsk¹,
tel. 75 617 14 42,
k.rzeczkowska@swieradowzdroj.pl

Pod ten sam numer telefonu i ten sam
adres mejlowy mo¿na nadsy³aæ swe zg³oszenia na bezp³atny, dwustopniowy kurs dla
pszczelarzy, który Izerska £¹ka zamierza zorganizowaæ w drugiej po³owie roku. Mile widziane bêd¹ zg³oszenia tych, którzy chc¹
dokszta³ciæ siê w zakresie pszczelarstwa, jak
i tych którzy chcieliby dopiero rozpocz¹æ
swoj¹ przygodê z pszczo³ami i za³o¿yæ w³asn¹
pasiekê.
Rozpoczêcie kursu uzale¿nione jest od ilo-

œci osób, które zg³osz¹ swój udzia³ w nim.
Na zakoñczenie kursu ka¿dy z uczestników otrzyma certyfikat udzia³u w kursie, potwierdzaj¹cy zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci.
Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska
£¹ka czynne jest od wtorku do soboty
w godz. 900-1700, a w czwartek od 800 do1600,
a grupy powy¿ej 5 osób proszone s¹ o wczeœniejsze ustalenie terminu odwiedzin - telefonicznie lub mejlowo. (aka)

KONKURS

Izerska £¹ka og³asza ekologiczny konkurs plastyczny - przeznaczony dla
dzieci w wieku 5-15 lat - pt. „Ziemia-zielona kraina”.
Technika wykonania prac dowolna, format A3 lub A4.
Wyró¿nione prace stworz¹ wystawê, któr¹ bêdzie mo¿na zobaczyæ 22 kwietnia na obchodach „Œwiatowego Dnia Ziemi” w naszym Centrum, znajd¹ siê
one równie¿ na stronie internetowej £¹ki.
Prace przyjmowane bêd¹ do 20 kwietnia w Referacie Promocji Gminy,
Turystyki, Kultury i Sportu UM, w Centrum Edukacji Ekologicznej Izerska
£¹ka przy ul. Rolniczej 7, a tak¿e w Szkole Podstawowej nr 2.
Z okazji tej wystawy i Œwiatowego Dnia Ziemi Izerska £¹ka organizuje
ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 akcjê SPRZ¥TANIA ŒWIATA, DO UDZIA£U W
KTÓREJ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHÊTNYCH.

100 lat to dobry moment, by podsumowaæ ¿ycie
25 marca w domu Miko³aja Dzierewianki mia³a miejsce uroczystoœæ z okazji 100.
urodzin gospodarza, którego odwiedzi³ burmistrz Roland Marciniak wraz z kierownikiem USC Danut¹ ¯y³kiewicz. Jubilat zosta³ obdarowany koszem „dobroci” oraz
ksiêg¹ pami¹tkow¹ z ¿yczeniami.
Przy torcie i lampce szampana powspominano losy pana Miko³aja, którymi mo¿na
by obdzieliæ kilka osób.
Jubilat przyszed³ na œwiat w trakcie trwaj¹cej I wojny œwiatowej - 25 marca 1915 roku
we wsi Aw³asy w powiecie Postawy, niegdyœ
wchodz¹cej w sk³ad Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, potem pod zaborem rosyjskim,
a po odzyskaniu niepodleg³oœci – w woj. wileñskim. Dziœ jest to wieœ na Bia³orusi w obwodzie witebskim (powiat siê nie zmieni³).
Pan Miko³aj by³ najstarszym z czworga
rodzeñstwa, rodzice gospodarzyli na 15 ha
lichej ziemi, a dzieci pomaga³y tak intensywnie, ¿e do szko³y w odleg³ej o 4 km wsi Zahacze, do której zwykle sz³o siê piechot¹ (tylko
czasami ktoœ podwióz³), czasami nie dochodzi³y w ogóle.

Wybuch wojny sprawi³, ¿e rodzina znalaz³a siê najpierw pod okupacj¹ sowieck¹, nastêpnie pod niemieck¹, by po trzech kolejnych latach przejœæ znów pod sowieck¹. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e historia z ca³¹ rodzin¹
obesz³a siê doœæ ³agodnie – nikt od okupantów nie zazna³ wiêkszych represji, nie wyl¹dowa³ ani w obozie koncentracyjnym ani
w ³agrze, a gdy tylko nadarzy³a siê okazja,
pan Miko³aj, zostawiwszy rodzinê, uda³ siê
do wyzwolonego Lublina, gdzie zaci¹gn¹³ siê
do II Armii WP, ale nie ruszy³ z ni¹ na front,
tylko pracowa³ na kolei w 9 samodzielnym
batalionie roboczym.
W Lublinie doczeka³ koñca wojny i demobilizacji, potem trochê zaj¹³ siê handlem,
a¿ koledzy w 1947 r. œci¹gnêli go na Zachód –
do Krobicy.
Ima³ siê ró¿nych zawodów, pracowa³ w
lesie i w „Fatmie”, sk¹d po 3 latach przeszed³
na budowê do Lubania i to ukierunkowa³o
go na resztê ¿ycia – zrobi³ kilka kursów, zosta³ budowlañcem, pracowa³ w paru firmach,
wznosi³ osiedla mieszkaniowe w Mirsku
i Lubaniu, a na pocz¹tku lat 70. w³asnymi rê-

Palmy maj¹ moc
VI konkurs „Mój pomys³ na Palmê Wielkanocn¹” by³ trudny do oceny. Dzieci wraz
z opiekunami ze Œwieradowa, Lwówka, Krobicy i Mirska wykona³y a¿ 51 palm, w przeró¿ny zreszt¹ sposób: tradycyjny, regionalny, ekologiczny czy misterny z u¿yciem przeró¿nych materia³ów. Do chwili zakoñczenia
i przewiezienia do koœcio³a zdobi³y „Izerkê”.
W witrynie dumnie prezentowa³y gamê
kolorów - od czerwieni, zieleni i ¿ó³toœci a¿ do
tygrysich wzorów, ozdabiane wst¹¿kami, krepin¹, bibu³¹, przeró¿nymi kwiatami papierowymi, nawet serwetkami, we³n¹, wplecionymi zielonymi ga³¹zkami z bukszpanu, cisu,
bazi, zbó¿, traw, zió³, widlaków, suszek, stoj¹ce szeregiem (te krótsze w wazonach robi³y
niesamowite wra¿enie, oczywiœcie estetyczne).
Palmy wielkanocne poœwiêcone maj¹,
wed³ug etnografów, wielk¹ moc. Najwa¿niejsza jest wierzba, gdy¿ po poœwiêceniu zjadaj¹c bazie, zapewniamy sobie zdrowie, jako ¿e
zapobiegaj¹ bólom g³owy, gard³a, a najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest zasuszyæ i wsadziæ w ramê
obrazu, poniewa¿ wierzba mia³a przynosiæ
szczêœcie domownikom, strzec przed ogniem.
Ka¿dy region ma swoje tradycje, ale najczêœciej s¹ to wymieszane elementy z ró¿nych

regionów, choæ palmy kurpiowskie zachowuj¹ swoj¹ regionaln¹ to¿samoœæ, na ogó³
wysokie (od 2 do 6 metrów), najwiêksze zaœ
wykonuje siê w Lipnicy, gdzie w Niedzielê
Palmow¹ wybiera siê naj³adniejsze palmy.
Komisja pod przewodnictwem El¿biety
Novak nagrodzi³a dzie³a w poszczególnych
kategoriach:
Praca zbiorowa: I – Gniazdko, Muchomorki; II – S³oneczka; III – Leœne Ludki.
Natura izerska (brano pod uwagê elementy przyrodnicze z naszych pól, lasów,
ogrodów): I - Tomasz Fabiœ; II - Emilia Jasku³a; III – Antoni Suchecki.
Styl ludowy: I – Dominik Feliñski i Zofia
Salawa; II - Kacper Królikowski oraz Justyna
i Wojtek Lonyczowie; III - Wiktor Babicz oraz
Kasia i Marysia Salawy.
Kunszt precyzja, bogactwo technik - palmy wy¿sze: I – Oliwia Staszkowian; II – Maja
Gudowicz; III - Oliwia Osiñska i Sylwia Tetich. Ta sama kategoria - palmy ni¿sze: I rodzina pañstwa Kralewskich; II – Marek Zaj¹c; III – Kacper Hutek.
Ciekawostki i dziwade³ka: I – Eliza W¹sik; II – Micha³ Szutkowski; III - Bartosz Pietruszka i Wiktoria D¿ygora.
Z natury: I – Ola Wójcik; II – Zuzia Kapszewicz; III – Oliwka Górna.
Palmowa awangarda: I – Agata Mikulska
i Ma³gorzata Kupska; II – Kajetan, Hania,
Martyna i Natalia Rutkowskie (fot. poni¿ej);
III – Klaudia Mazurek.
Wysokoœæ: I - Karolina Salawa (3 m); II BIEDRONKI oraz Jacek i Agata Szaniawskie;
III - Jakub Samoraj.
Nagrody indywidualne: od pracowników
biblioteki - Sara i Natalia Kotlarkówny; od
czytelnika - Eliza Psiuch. (KP)

kami postawi³ tak¿e dom dla swojej rodziny –
by³ to jeden z pierwszych domów jednorodzinnych w Œwieradowie zbudowanych po
wojnie.
Miko³aj Dzierewianko o¿eni³ siê z Gertrud¹, z która prze¿y³ blisko 50 lat. W zbudowanym przez siebie domu mieszka do dziœ
z synem Waldemarem i jego ¿on¹. Ma jedne-

go wnuka Artura, który mieszka w Mroczkowicach, i 10-letniego prawnuka Miko³aja.
W 1955 r. roku pierwszy raz po wojnie
odwiedzi³ rodzinê, gdy jeszcze ¿y³a matka.
Potem odwiedza³ rodzinne strony jeszcze kilka razy. Na ojcowiŸnie ju¿ dawno nie ma nikogo, w Postawach ¿yje ju¿ tylko córka jednej z sióstr. (aka)

Miko³aj Dzierewianko (z prawej) wraz z synem Waldemarem. U góry - wizyta Rolanda Marciniaka i Danuty ¯y³kiewicz u dostojnego jubilata.

Poznacie je po logo...

Od listopada do stycznia dzieci, rodzice
oraz sympatycy przedszkola mogli zg³aszaæ
swoje propozycje na logo Przedszkola Miejskiego w Œwieradowie-Zdroju, które mia³o siê
staæ oficjalnym elementem identyfikacji graficznej placówki. Komisja konkursowa w sk³adzie: Renata Simiñska – wicedyrektor MZS
Przedszkola Miejskiego, Sylwia Sokolak przedstawiciel Rady Rodziców, Danuta Mosiewicz – nauczyciel, Dorota Marek – przedstawiciel Urzêdu Miasta, Tomasz Przybylski

– pracownik niepedagogiczny przedszkola,
oraz dzieci z przedszkola - Hubert, Hanna,
Kajetan i Antonina - obejrza³a prace, oceni³a
wed³ug kryteriów zawartych w regulaminie
konkursu i wybra³a zwyciêzcê. Ocenie podlega³a oryginalnoœæ znaku, ³atwoœæ zapamiêtania, czytelnoœæ i funkcjonalnoœæ projektu
oraz estetyka jego wykonania. Wszystkie
zg³oszone prace by³y pomys³owe, barwne i
starannie wykonane, jednak komisjê najbardziej zachwyci³a praca Moniki Podolskiej mamy Patryka, ch³opca z grupy przedszkolnej „Skrzaty”. Logo przybra³o swoj¹ komputerow¹ wersjê i ju¿ wkrótce bêdzie wykorzystane przez Przedszkole Miejskie do celów
identyfikacyjnych i promocyjnych.
Ma³gorzata Dzik
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Dajmy siê zauroczyæ ksi¹¿k¹
Warto bêdzie wybraæ siê do biblioteki w dniach 20-25 kwietnia, gdy¿ bêdziemy
tyle dni œwiêtowaæ Dni Ksi¹¿ki z Ró¿¹. Ide¹ nadrzêdn¹ œwiêtowania jest rozwój
czytelnictwa w Œwieradowie.
Projekt œwiêta „Ksi¹¿ki z Ró¿¹” ju¿ od wielu lat jest realizowany z powodzeniem
wœród najm³odszych, ale i starszych czytelników, dla których przygotowujemy wiele
niespodzianek i upominków, w tym ksi¹¿ki, wed³ug nas bêd¹ce najbardziej trafionym
prezentem.
Planujemy wspólnie z „Ksiêgarni¹ Literack¹” ze Szklarskiej Porêby urz¹dziæ kiermasz ksi¹¿ek oraz zajêcia zabawowo-czytelnicze dla
przedszkolaków pod has³em „Poznajemy Bolka i Lolka”.
Dla doros³ych (i nie tylko) przewidujemy razem z Magd¹ Olszewsk¹ uroczyste otwarcie wystawy widokówek
z Bad Flinsberg - to tylko nieliczne atrakcje, które czekaj¹ mi³oœników ksi¹¿ek w Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw
Autorskich.

Miejska Biblioteka Publiczna
„Izerka” w Œwieradowie-Zdroju
og³asza
konkurs plastyczny
pod has³em
POZNAJEMY
BOLKA I LOLKA

Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I–III szkó³ podstawowych. Technika prac dowolna. Prace prosimy dostarczaæ do
„Izerki” do 20 kwietnia br.

Warto byæ dobrym to tytu³ ksi¹¿ki Krzysztofa Ziemca, który z Markiem Przybylikiem, przypomnijmy, odwiedzi³
nasz¹ bibliotekê i spotka³ siê
z gimnazjalistami.

r¹co polecamy przeczytaæ, a piszemy o niej dlatego, ¿e od 2003 roku
dzia³a w bibliotece uczniowski
„Czynny Wolontariat”. W chwili
obecnej sta³ych cz³onków mamy a¿

Ksi¹¿ka z dedykacj¹ dla czytelników od razu zyska³a dobre recenzje, a jest dedykowana bohaterom
i dobroczynnoœci, „czasem absolutnych „szaleñców” - na tym polu
– chcia³em oddaæ im nale¿ny ho³d
i wyraziæ podziw... Postawa aktywna przynosi niezwyk³e efekty
i wielk¹ radoœæ, która rozchodzi
siê w obie strony. Dotyka obdarowanego i ofiaruj¹cego dobro”
(K. Ziemiec, „Warto byæ dobrym”,
s.11).
Jest to m¹dra ksi¹¿ka, któr¹ go-

piêcioro i s¹ to (na zdjêciu stoj¹ od
lewej): Kasia Salawa, Dawid Jurczak, Natalia Rewers, Lena Markowska i Natalia Ostrowska.
Mo¿emy na nich polegaæ; ich
dzia³ania, mo¿e ktoœ powiedzieæ, s¹
s³abe, ale jakoœ nikt im nie chce
pomóc w tych sprawach „ma³ych”
bo tylko wymieniaj¹ ksi¹¿ki, pamiêtaj¹ o ¿yczeniach œwi¹tecznych,
a jak trzeba, to jeszcze coœ przy okazji za³atwi¹, jak to napisa³ K. Ziemiec. „Na czynienie dobra sk³adaj¹ siê zarówno rzeczy wielkie,
jak i drobiazgi” - i za to im jesteœmy wdziêczni, gdy¿ to od nas, doros³ych, zale¿y, jakie dzieci wynios¹
wartoœci i przynios¹ w doros³e ju¿
¿ycie.
„Niech to bêdzie na pocz¹tku
jedna darowana godzina lub
dzieñ. Mo¿e z czasem przerodzi siê
to w coœ wiêcej. Do dzie³a.”
(K. Ziemiec).
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ZAPROSZENIA
Na nastêpne spotkanie z Magd¹ Olszewsk¹
z cyklu „Dobra ksi¹¿ka i kawa” zapraszamy do
biblioteki IZERKI wyj¹tkowo w poniedzia³ek 20 kwietnia o godz. 1600. Tematem wyk³adu
bêdzie tym razem „Dom Zdrojowy na prze³omie wieków” (wszystkich trzech, a zatem XVIII
i XIX, XIX i XX oraz XX i XXI).
Natomiast w czwartek 30 kwietnia równie¿
o godz. 1600 „Izerka” zaprasza na spotkanie z
himalaist¹ (i jeleniogórzaninem) RYSZARDEM
FRONI¥.

ŒWIE¯E SPOJRZENIE...
W styczniowym „Notatniku” przedstawi³em swoje obawy wzglêdem projektu nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednym z moich podstawowych zastrze¿eñ by³a ochrona krajobrazu. Projekt
ten, mimo kontrowersji, zosta³ uchwalony
w atmosferze poœpiechu, podczas sesji nadzwyczajnej Rady Miasta. Dokument bêdzie
mia³ ogromne konsekwencje dla przysz³oœci Œwieradowa. Niestety, plan uchwalony w
obecnej formie jest szkodliwy dla krajobrazu miasta. Dlaczego powinno siê tê wartoœæ
chroniæ, postaram siê wyjaœniæ poni¿ej.

chowania. Tylko patrzeæ jak niechciane zabytki na dzia³kach inwestycyjnych, zaczn¹
trawiæ po¿ary. Z miejsca tego mo¿na by wypromowaæ œwietny produkt turystyczny
i otworzyæ siê na now¹ grupê turystów. W
Niemczech pojawi³ siê pomys³, by „przys³upy”, jako regionalny unikat, warto wpisaæ na
Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. U
nas burmistrz nie dostrzega, lub nie chce
dostrzec, potencja³u, jaki drzemie w autentycznym izerskim krajobrazie i architekturze.
Dlaczego? OdpowiedŸ jest bardzo prosta. To
hotele w g³ównej mierze zasilaj¹ nasz bud¿et.

tów (w³aœnie dla podziwiania naturalnego
krajobrazu powsta³ych) wyrasta³a infrastruktura hotelowa. Niemniej jednak biorê pod
uwagê, ¿e Œwieradów jest gmin¹ bardzo ma³¹
i gdzieœ takie obiekty powstaæ musz¹, wiêc
na pewno lepiej tu ni¿ na Koœciuszki, wœród
zabytkowych parterowych chat.
Kolejnym zarzutem, o którym ju¿ pisa³em,
jest oznaczenie stawu przy ul. 11 Listopada
jako terenu inwestycyjnego. Œwieradów jako
uzdrowisko ma wymagany ustawowo procent
powierzchni, który powinien byæ terenem zielonym. Z normami jak to z normami, nie zawsze s¹ do spe³nienia. Jednak rzecz¹ bardzo
niepokoj¹c¹ jest fakt, ¿e autentyczne tereny
parkowe, jak wspomniany staw, pozwalamy
zabudowaæ, a terenem parkowym tej okolicy
(strefa „B” uzdrowiska) jest np. zaroœniêta

szych obszarów miasta. Rzecz¹ bardzo niepokoj¹c¹ jest, gdy ochrona dziedzictwa kulturowego (czy to mówimy o zabytkach, czy
o krajobrazie kulturowym) staje siê w oczach
naszego w³odarza przeszkod¹ dla rozwoju
ruchu turystycznego. Jest to paradoks, poniewa¿ to te elementy decyduj¹ o wyj¹tkowoœci, a co za tym idzie - atrakcyjnoœci miejsca. Burmistrz stawia nas przed fa³szywym
wyborem: albo idziemy „na maksa” z rozwojem wed³ug zasady „po trupach do celu”, albo
czeka nas niechybna pora¿ka na rynku turystycznym, porównywana do zapaœci z lat 90.
(odsy³am do poprzedniego „Notatnika” i rubryki „Na bie¿¹co”).
S³yszê ju¿, ¿e moim celem jest „zatrzymanie rozwoju”. Ukoñczy³em studia na kierunku „turystyka i rekreacja” i proszê mi wierzyæ

Ochrona krajobrazu to nie fanaberia!
Najbardziej kontrowersyjn¹ decyzj¹
w nowym planie jest dopuszczenie 17-metrowej zabudowy hotelowej w okolicach ulicy
Nadbrze¿nej i Koœciuszki. Burmistrz nie widzi problemu w zdegradowaniu tej piêknej
okolicy. Studiuj¹c turystykê i rekreacjê, dobrze zapamiêta³em nastêpuj¹c¹ rzecz: By w
danym miejscu móg³ funkcjonowaæ ruch turystyczny, musz¹ istnieæ unikalne walory turystyczne (jest to najczêœciej unikalne œrodowisko naturalne lub kulturowe, w tym górski krajobraz naturalny lub kulturowy). Z zagospodarowania tego œrodowiska wynikaj¹
atrakcje turystyczne (w naszym przypadku
bêd¹ to np. kolej gondolowa, SingleTracki
czy Czarci M³yn), a na koñcu tego ³añcuszka
jest infrastruktura turystyczna (hotele, restauracje). I proszê teraz zwróciæ uwagê, co ma
siê wkrótce u nas wydarzyæ. Burmistrz chce
rozwijaæ infrastrukturê kosztem naszych walorów turystycznych! Po prostu mamy zacz¹æ
zjadaæ swój ogon. Pewnie teraz niejeden pomyœli: jaki¿ tam na Nadbrze¿nej unikalny krajobraz i jaki to walor!
W miejscu tym, o czym ju¿ pisa³em, zachowa³ siê piêkny uk³ad osadniczy górskiej
wsi z rozproszon¹ zabudow¹. Proszê zwróciæ
uwagê, jak piêknie wygl¹da tamten teren ze
szczytu Stogu Izerskiego. Podstawow¹ zabudow¹ tych terenów s¹ parterowe domy
przys³upowe, niestety, w ró¿nym stanie za-

Z agroturystyki, któr¹ mo¿na by rozwijaæ
w tamtym rejonie, podatki s¹ znikome.
Jest jeszcze jeden negatywny aspekt powy¿szej decyzji. Teren ten zosta³ wskazany
przez ekspertów (studium zagospodarowania przestrzennego gminy) jako miejsce rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Burmistrz wraz z projektantem zastosowa³ sprytny trik, jakoby g³ówn¹ funkcj¹ tych terenów
jest w³aœnie budownictwo jednorodzinne,
a 17-metrow¹ zabudowê pensjonatow¹ (pasuj¹c¹ do tamtego rejonu jak piêœæ do oka)
„tylko” dopuszczamy. W tym momencie na
luksus wybudowania siê w tym rejonie pozwoliæ bêd¹ sobie mogli tylko ci, których staæ
na kupno dzia³ki o cenie inwestycyjnej. W
tym momencie w Œwieradowie (poza Czerniaw¹) nie ma absolutnie ¿adnego wiêkszego obszaru do rozwoju budownictwa jednorodzinnego! Chcieliby Pañstwo w przysz³oœci wybudowaæ siê w Œwieradowie? Proszê
o tym zapomnieæ - niemal wszystkie tereny
s¹ w praktyce przeznaczone pod zabudowê
hotelow¹.
Mam jeszcze inne zastrze¿enia wzglêdem
zapisów w nowym planie, takich jak zabudowa hotelowa na „Tewie” w kontekœcie powstania wie¿y widokowej. Jako przewodnik
sudecki by³em na dziesi¹tkach wie¿ widokowych na obszarze ca³ych Sudetów. Nigdy nie
spotka³em siê, by w okolicach takich obiek-

WSZYSCY
MO¯EMY
POMAGAÆ.
Zdecyduj
o
pozostawieniu
1%
w naszym mieœcie wspieraj¹c dzia³alnoœæ Fundacji na Rzecz Rozwoju Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów–Czerniawa”. Nale¿y jedynie w sk³adanym rocznym zeznaniu podatkowym o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu wpisaæ pe³n¹ nazwê naszej organizacji oraz numer, pod którym zosta³a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹dowym (KRS)

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Spo³ecznoœci Lokalnej
„Œwieradów – Czerniawa”

KRS nr 0000105404
1% podatku nie wp³acasz na konto organizacji po¿ytku publicznego ani nie ponosisz
¿adnych kosztów jego przekazania - zrobi Urz¹d Skarbowy. Pomagasz, nic przy tym nie trac¹c,
a Twoje Dobro procentuje! Nawet najmniejsza kwota jest ogromnym wsparciem lokalnych
dzia³añ.
Œrodki dotychczas otrzymane przeznaczane by³y na organizacjê imprez: „Czerniawa, jaka
strawa?”, „Czerniawskie grillowanie”, pleneru rzeŸbiarskiego przy Czarcim M³ynie i wielu innych. Otrzymane kwoty, które zasil¹ konto fundacji, pozwol¹ nam w bie¿¹cym roku kontynuowaæ dzia³ania w zakresie promocji Œwieradowa-Zdroju.
Za okazan¹ ¿yczliwoœæ z góry dziêkujemy - prezes fundacji Ma³gorzata Gettner

Uczmy siê od Czechów ochrony krajobrazu. Na zdjêciu Pec pod Œnie¿k¹, znany oœrodek narciarski, ze swoj¹ charakterystyczn¹ rozproszon¹ zabudow¹. Ten sam uk³ad wsi mamy w okolicach ul. Koœciuszki czy Myœliwskiej.
skarpa po drugiej stronie Kwisy.
Gdy rewitalizuje siê parki uzdrowiskowe
za grube pieni¹dze, te w miejscu „nieturystycznym” mo¿na po prostu zniszczyæ. Uwa¿am, ¿e gmina powinna odzyskaæ staw, by
ten docelowo móg³ byæ ozdob¹ i atrakcj¹
okolicy. Jest to szczególnie istotne w kontekœcie planowanej rewitalizacji dworca kolejowego, gdy chcemy tak¿e w ten rejon skierowaæ ruch turystyczny.
Podsumowuj¹c, g³ównym zadaniem
uchwalonego planu nie jest nowoczesne,
œwiadome, przyjazne mieszkañcom i turystom
kszta³towanie przestrzeni Œwieradowa. Celem
dokumentu jest wyci¹gniêcie jak najwiêkszych pieniêdzy do bud¿etu z jak najwiêk-

Centralna „Ojcowizna”

– wiem, jak wa¿ny jest rozwój turystyki. Przed
finansami nie uciekniemy. Uwa¿am, ¿e w Œwieradowie mog¹ powstaæ jeszcze dziesi¹tki hoteli, i to bez wiêkszej szkody dla naszego krajobrazu. Nie ma natomiast zgody na rozwijanie infrastruktury turystycznej kosztem unikalnych, ponadczasowych walorów. Taka
krótkowzroczna polityka (kojarz¹c mi siê
z okresem PRL), jest sprzeczna z zasadami
zrównowa¿onego rozwoju, którymi kieruje siê
wspó³czesna Europa. Na szczêœcie nie
wszystko stracone, Rada Miasta zostawi³a
sobie otwart¹ furtkê do powolnej analizy planu i wprowadzania w nim ewentualnych
zmian.
Bartosz Kijewski
17 marca Oddzia³ PTTK w Legnicy
goœci³ uczestników wojewódzkiego fina³u Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Konkursu Krajoznawczego pn. Poznajemy
Ojcowiznê, a wœród finalistów znaleŸli siê
cz³onkowie „Œwieradowskich Or³ów”.
Pierwsze miejsce i awans do etapu centralnego uzyskali: Justyna Lonycz (na
zdjêciu siedzi) w kategorii szkó³ podstawowych i Kamil Zarêbiñski (szko³y œrednie - stoi), zaœ Patryk Olkowski (gimnazja) i Maria Salawa (licea)
zajêli II miejsca.
Gratulujemy laureatom pierwszego
etapu i trzymamy
kciuki ¿ycz¹c dalszych sukcesów.
(TF)
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Ju¿ niebawem z k¹tów naszych domostw wyci¹gniemy grille i wszelkie narzêdzia niezbêdne
do przygotowania pysznoœci na œwie¿ym powietrzu. To sama przyjemnoœæ spotkaæ siê z przyjació³mi i spêdziæ wieczór przy ¿arz¹cym siê ogniu.
W zwi¹zku z tym chcia³bym zaproponowaæ kilka
nowych smaków, które byæ mo¿e na sta³e zagoszcz¹ w Pañstwa menu. Wiemy, ¿e kie³baski,
boczki, karkówki i kaszanki s¹ na sta³e wkomponowane w nasz ogrodowo-balkonowy jad³ospis,
jednak warto spróbowaæ nowych smaków i czasami pokusiæ siê o innego rodzaju doznania kulinarne. Jako g³ówne danie na grilla proponujê
tym razem grillowan¹ pierœ indyka.
Sk³adniki: 1-1,5 kg piersi z indyka, 2 z¹bki czosnku drobno posiekane, 1 ³y¿eczka suszonej lub
³y¿ka œwie¿ej bazylii, 6 goŸdzików,
50 ml sosu sojowego, 50 ml oleju, 2
³y¿ki soku z cytryny, 1 ³y¿ka cukru
(najlepiej br¹zowego).
Wykonanie: Wszystkie sk³adniki marynaty mieszamy i polewamy
miêso pokrojone na grube plastry.
Zostawiamy w lodówce na co najmniej 6 godzin. Miêso zawijamy w
foliê i grillujemy przez 15 minut z
ka¿dej strony, w zale¿noœci od gruboœci plastrów. Po ugrillowaniu w
foli wyci¹gamy miêso i k³adziemy
bezpoœrednio na ruszcie po to, aby
uzyskaæ chrupkoœæ i ³adny wzorek
na ka¿dym kawa³ku (fot. obok).
Do indyka, a tak¿e do innych
miês, proponujê przygotowaæ sosy.
Warto siê pokusiæ o to, aby naszym
goœciom czy te¿ rodzinie daæ mo¿liwoœæ wyboru. Proponujê przygotowaæ kilka sosów w zale¿noœci od
upodobañ.
SOS TATARSKI
Szklanka majonezu, pó³ szklanki gêstej œmietany, szklanka posiekanych korniszonów albo ogórków

Grillowanie czas zacz¹æ

kiszonych, szklanka posiekanych
grzybów z octu, szklanka czerwonej cebuli, ³y¿ki musztardy, sól,
pieprz.
Ogórki, grzybki i cebulê drobno siekamy i mieszamy z innymi
sk³adnikami.
SOS BAZYLIOWOPIETRUSZKOWY
Dwa du¿e pomidory, cebula,
czerwona papryka, papryczka chilli, pó³ szklanki oliwy, sok z jednej
cytryny, dwa z¹bki czosnku, garœæ
posiekanej bazylii pietruszki, sól,
pieprz.

SOS SZCZYPIORKOWY
Pó³ szklanki jogurtu naturalnego, 3 ³y¿ki posiekanego szczypiorku, ³y¿eczkê soku z cytryny, kilka
ziarenek gorczycy, sól i pieprz.
Wystarczy po³¹czyæ wszystkie
sk³adniki, a ziarna gorczycy nale¿y
wczeœniej rozgnieœæ.
SOS Z AWOKADO
5 owoców awokado, drobno
posiekana cebula, cytryna, ³y¿eczka kolendry, sól i pieprz.
Awokado obieramy i wyjmujemy pestki. Miksujemy mi¹¿sz dodaj¹c pozosta³e sk³adniki.

Zamiast typowego ketchupu i
musztardy warto przygotowaæ te
sosy, a na pewno przypadn¹ do
gustu wszystkim biesiadnikom. Do
miêsa przygotowujemy swoje ulubione warzywa. W najprostszej
wersji pokrojone pomidory lekko
skropione octem, posypane szczypiorkiem, a do tego sól i pieprz.
Jednak ¿eby by³o naprawdê
smacznie, potrzebujemy deseru.
Posi³ek zakoñczony choæby odrobin¹ s³odkoœci ucieszy ka¿dego.
Zapewne nikt nie próbowa³ jeszcze
GRILLOWANEGO
GRAPEFRUITA
Sk³adniki: grapefruit, 2 ³y¿ki syropu klonowego, 2 ³y¿eczki orzeszków piniowych, pó³ ³y¿eczki cynamonu.
Owoc przeci¹æ na pó³, odci¹æ
koñcówki. Naci¹æ ka¿d¹ po³ówkê
wokó³ no¿em miêdzy skórk¹ a mi¹¿szem, aby ³atwiej potem mo¿na by³o
go wyjadaæ. Grillowaæ z ka¿dej strony przez 3-4 minuty, na œrednim
poziomie grzania. Podawaæ polany
syropem klonowym i posypaæ cy-

namonem i orzeszkami.
Je¿eli ten pomys³ wydaje siê zbyt
ekstrawagancki proponujê coœ, co
bêdzie murowanym hitem sezonu.
OWOCOWE SZASZ£YKI
Z CZEKOLAD¥ I CHILLI
Sk³adniki: œwie¿y ananas, 250
gram truskawek, 50 gram czekolady, 2 ³y¿ki œmietany 30%, pó³ ³y¿eczki chili, kilkanaœcie pianek marshmallow.
Wykonanie: Ananasa obraæ i
pokroiæ w kostkê. Truskawki nadziaæ na patyczki na przemian z ananasem i piankami. Grillujemy 5 minut czêsto obracaj¹c. Czekoladê
³amiemy na kostki, wk³adamy do
metalowej miseczki, dolewamy
œmietankê, wsypujemy chili, stawiamy w rogu grilla i czekamy, a¿ czekolada siê rozpuœci. Wszystko dok³adnie mieszamy i sosem polewamy szasz³yki. Radzê przygotowaæ
wiêcej sztuk, bo na pewno znajd¹
siê chêtni na taki grillowy deserek.
Je¿eli deser maj¹ jeœæ dzieci rezygnujemy z papryczki chilli.
Smacznego ¿yczy Piotr Bigus

cynamonowachata.pl

Koktajl „Kochaj
mnie czule”
Lasy daj¹ przyk³ad „œmieciowej”
edukacji
Jak Nadleœnictwo obiecywa³o,
tak zrobi³o – parking przy nowym
moœcie na Kwisie (za szkó³k¹ w
kierunku Szklarskiej Porêby),
zwany oficjalnie „miejscem postoju pojazdów” na 6 pojazdów, gotowy by³ pod koniec ub. roku. Usytuowano tam altanê ze sto³em i ³awami (drugi stó³ i ³awy znajduj¹ siê
pod chmurk¹), tablicê informacyjn¹, kosze do segregowania odpadów oraz interaktywn¹ tablicê,
której celem jest przypomnienie,
jak d³ugo przyroda rozk³ada ró¿nego rodzaju œmieci.
Swoj¹ drog¹, leœnicy dali przyk³ad, który powinien zaraziæ w³adze
miasta, dyrekcje szkó³, a nawet hotelarzy – podobne tablice powinny
stan¹æ we wszystkich miejscach,
gdzie ludzie maj¹ sk³onnoœci do
œmiecenia otoczenia: przy obu szko³ach, we wszystkich parkach, na
parkingach...
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Idea jest prosta: zamiast wspólnego kosza na odpadki zmieszane, na parkingu postawiono „trójkosz” zapraszaj¹cy do segregacji plastiku i szk³a.

U góry - widok na parking. Powy¿ej - z jednej strony „œmieciowej” tablicy
obrazki z odpadami, z drugiej strony (fot. obok) siej¹ce zgrozê informacje
o czasie ich rozk³adu (zapa³ka - pó³ roku, niedopa³ek papierosa - do 2 lat).
Sami leœnicy deklaruj¹, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci tablica taka
mog³aby stan¹æ na Zajêczniku, przy

zaplanowanej wiacie.
Parking nad Kwis¹ – projekt i
wykonanie – kosztowa³ ok. 30 tys.

z³. Wydatek to niema³y, dlatego nastêpne tego typu przedsiêwziêcie
zaprojektowano miêdzy Pobiedn¹ a

Œwieciem, za tzw. Mostkiem Mi³oœci, ale nie wczeœniej ni¿ w przysz³ym roku.
(aka)

Zakrêceni na œniegu

22 marca w Oœrodku SKI&SUN Œwieradów-Zdrój po raz pi¹ty odby³y siê rowerowe zawody SKI&SUN Snow Downhill. Na tegoroczn¹ edycjê zapisa³o siê 33 zawodników
(w tym 2 kobiety), a wystartowa³o 24, z czego 23 ukoñczy³o zawody z co najmniej jednym zaliczonym czasem przejazdu.
Najszybszy zjazdowiec, Krzysztof Nizio³
z Boles³awca, pokona³ ca³¹ trasê w czasie 2
min. 13,55 sek., ustanawiaj¹c tym samym najszybszy przejazd wœród wszystkich edycji.
Co ciekawe, zdecydowana wiêkszoœæ zawodników swe najlepsze czasy uzyska³a w drugich przejazdach, a lider by³ jednym z czterech rowerzystów, którym uda³o siê to w pierwszej rundzie.
Czwórka innych zawodników z kolei nie
ukoñczy³a drugiego przejazdu, a wœród nich
jedyna pani w tym gronie, Paulina Or³owska
z Jedliny-Zdroju, która zajê³a przedostatnie
miejsce z czasem gorszym od zwyciêzcy o 2
min. 20 sek.
Jedyny startuj¹cy œwieradowianin, Cezary Œliwiñski, by³ 19., pokonuj¹c trasê w 3 min.
3,86 sek.
Piêciu uczestników zawodów przyjecha³o z Jeleniej Góry, czworo – z Jedliny, po dwóch
z Boles³awca i Borówna, a „solistów” przygna³o z ró¿nych stron kraju, w tym z odleg³ych Krapkowic i Skierniewic.
Dla 9 najlepszych zawodników sponsorzy przygotowali cenne nagrody, m.in. puchary, nagrody pieniê¿ne, pobyty w Œwieradowie oraz vouchery na zakupy, które wrêczy³a osobiœcie olimpijka Paula Gorycka - lider 4F Racing Team.

Powy¿ej - nagrodzeni zwyciêzcy w poszczególnych kategoriach. U do³u - rowerzysta na
naœniezonej nartostradzie to mimo wszystko
nieczêsto spotykany widok.

SKI&SUN gratuluje zwyciêzcom i jednoczeœnie dziêkuje za wsparcie sponsorom, którymi by³y: Huta Szk³a Kryszta³owego Julia z
Piechowic, Firma 4F, Hotel Malinowy Dwór,
Hotel Bia³y Kamieñ, Cottonina Villa & Mineral SPA Resort, Park Hotel KUR&SPA Buczyñski, Interferie Sport Hotel ŒwieradówZdrój, Apartamenty Sun Seasons 24, Apartamenty Izerskie, Apartamenty Wie¿yczki oraz
Sklep Skatesports.pl z Jeleniej Góry.
Zapraszamy za rok...

Wielkanocny Jarmark Regionalny
4 kwietnia w Wielk¹ Sobotê w Chacie
Wuja Toma przy Hotelu & Medi-SPA Bia³y
Kamieñ w Œwieradowie odby³ siê kolejny
œwi¹teczny, tym razem Wielkanocny Jarmark
Regionalny. Wystawcy przybyli z wieloma
produktami spo¿ywczymi, takimi jak chleby

na zakwasie, m¹ki, przetwory, herbaty, ciasta, miody, swojskie wêdliny.
Poza wieloma produktami spo¿ywczymi
mo¿na by³o zapoznaæ siê z twórczoœci¹ lokalnych rzemieœlników, miêdzy innymi z bogat¹
ofert¹ przedmiotów zdobionych technik¹

„Or³y” pojad¹ do Wroc³awia
14 marca Œwietlica Œrodowiskowa UL by³a
organizatorem etapu miêdzypowiatowego
M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. 16 dru¿yn z powiatu lubañskiego, lwóweckiego i boles³awieckiego rozwi¹zywa³o testy, pokonywa³o rowerowy tor przeszkód, zwiedza³o nasze miasto podczas Turystycznych Marszy na Orientacjê i wykazywa³o siê znajomoœci¹ zasad udzielania pierwszej pomocy. O godzinie 1500 Sêdzia G³ówny
Wojciech Król dokona³ podsumowania imprezy, a obecni na sali jurorzy wrêczali dyplomy, puchary, medale i nagrody wyró¿nionym zespo³om.
Reprezentacje „Œwieradowskich Or³ów”
wykaza³y siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami i w
dniach 25-26 kwietnia we Wroc³awiu bêd¹
reprezentowaæ nasze powiaty w etapie wojewódzkim.
Najwiêcej emocji podczas OMTTK wzbudzi³a samarytanka, a tak naprawdê to pozorantka
Zosia. Krzyk,
krwawi¹cy nos i
zakrwawione
rêce by³y wyzwaniem nie tylko dla uczniów
podstawówki,
ale nawet gimnazjaliœci i licealiœci przyznawali,
¿e byli zdenerwowani i zdekoncentrowani.
Dlatego wa¿na
jest nauka zasad
udzielania pierwszej pomocy, bo
nigdy nie wiadomo, kiedy mo¿e
siê taka umiejêtnoœæ przydaæ.
Wy n i k i
OMTTK Œwieradów-Zdrój 2015
s¹ nastêpuj¹ce:
I miejsce w
kategorii szkó³
podstawowych zdobyli: Katarzyna Salawa,
Dawid Jurczak i Wojciech Pó³torak (na zdjêciu powy¿ej z Bartoszem Kijewskim).
I miejsce w kategorii gimnazjów: Patryk
Olkowski, Aleksander Sergiejczuk i Kacper
Reimann.
III miejsce w tej samej kategorii: Daniel
Olkowski, Marcin Ziemniak i Patryk Sas.
I miejsce w kategorii szkó³ œrednich: Maria Salawa, Stanis³aw £ojko i Kamil Zarêbiñski.
Wyró¿nienia Indywidualne zdobyli: w
Konkursie Odznak Katarzyna Salawa, Alekdecoupage, malarstwem, malowanymi jajkami, bi¿uteri¹, produktami z filcu oraz rêcznie
szytymi lalkami i ozdobami.
Atmosferê
jarmarku podtrzymywa³ zespó³
„Bogdanki”
z Mirska oraz
akordeonista Kazimierz Ho³yszewski.
Jarmark cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem zarówno
wœród goœci hotelu, jak równie¿
mieszkañców
Œwieradowa oraz
turystów.
A. Kocaj-Bigda

Pozorantka Zosia swym wygl¹dem potrafi³a
zdekoncentrowaæ nawet gimnazjalistów.

sander Sergiejczuk, Maria Salawa, a w Konkursie Wiedzy - Kamil Zarêbiñski.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Burmistrzowi Miasta - za ufundowanie pucharów,
Adamowi Palbowowi - za przygotowanie etapów MnO, Wojciechowi Królowi - za sêdziowanie, Markowi Haka³o i Bartoszowi Kijewskiemu - za prowadzenie rowerowego toru
przeszkód, Mieczys³awowi Józefowiczowi,
Annie ¯o³nierek, Annie Burzawie, Bogus³awie Franckiewicz, Gra¿ynie Dering i Zuzannie Bia³kowskiej - za pilnowanie uczestników
podczas pisania testów oraz ich sprawdzanie, Izabeli Salawie - za przeprowadzenie konkursu pierwszej pomocy, Zosi Salawie, Idze
Juczak – za odgrywanie roli poszkodowanych
w wypadku, Dominikowi Adamowi, Piotrowi
Fa³kowskiemu i Alicji Jasku³owskiej - za pomoc przy rowerowym torze.
Relacjê z etapu wojewódzkiego przeka¿emy w majowym wydaniu „Notatnika Œwieradowskiego”.
Teresa Fierkowicz

13

Warsztaty z decoupage’u Wiosna, znów nam uby³o lat!
Czym jest decoupage? Jest to,
najproœciej mówi¹c, sztuka ozdabiania przedmiotów, do której wykorzystuje siê obecnie motywy
z serwetek oraz odpowiednie lakiery, kleje i inne preparaty. Jak g³osi Wikipedia - decoupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru
z papieru i pokryciu go wieloma
warstwami lakieru tak, aby wtopi³ siê ca³kowicie i nie by³ wyczuwalny przy dotkniêciu. W zamyœle
ma on wygl¹daæ jak namalowany.

pracê ze styropianowym jajkiem.
By³y to jednak bardzo amatorskie
próby, które pokaza³y, co robiæ,
a czego unikaæ.
7 kwietnia odby³y siê ju¿ prawdziwie profesjonalne warsztaty, które poprowadzi³a Katarzyna Chudziñska, mieszkanka Mi³oszowa.
Pani Kasia jest w³aœcicielk¹ gospodarstwa agroturystycznego „Farmy
pod Wulkanem” i od kilku dobrych
lat zajmuje siê decoupagem. Na stronie internetowej Farmy prezentuje
swoje prace, które zachwycaj¹

Wiosnê uczniowie MZS, którzy
tego dnia przyszli do szko³y ubrani
na zielono, przywitali tanecznym
krokiem. 19 marca klasy edukacji
wczesnoszkolnej
uczestniczy³y
w apelu wiosenny
wiosenny,, a nastêpnie
uczniowie tworzyli najd³u¿sz¹ zak³adkê. Mistrzami w tym nietypowym konkursie okazali siê uczniowie klasy IIIa, których zak³adka,
powsta³a ze sklejenia wielu innych, ci¹gnê³a siê przez ca³y korytarz parteru (fot. obok).
Nastêpnie odby³ siê VI Szkolny Konkurs tañca „¯abi Pl¹s”. 64 tancerzy prezentowa³o uk³ady taneczne, które ocenia³o jury w sk³adzie: Agnieszka ¯o³nierek
i Waldemar Mazurkiewicz. Wyniki konkursu s¹ nastêpuj¹ce:
Tañce indywidualne: I - Zofia Salawa
wa, II - Oliwia Osiñska
Osiñska, III - Aleksandra Wójcik
Wójcik.

Tañce grupowe: I - „Ró¿owe Landrynki”, II - zuchy z Ib, III - Katarzyna Jankowiecka, Alicja Mosiewicz i Martyna Wrona.

Wyró¿nienia indywidualne: Weronika Niewiadomska, Gabriela Drobna i Agata Stonik - za poczucie rytmu; Piotr Fa³kowski - za taniec; Natalia Chmielowiec - za strój; Katarzyna Jankowiecka, Alicja Mosiewicz i kl. Ic - za choreografiê

Domowy, tradycyjny, naturalny...
Mo¿na tam
równie¿ dowiedzieæ siê wiêcej
na temat samej historii techniki,
która zdobywa
obecnie coraz
wiêksz¹ popularnoœæ. Co mo¿na
ozdabiaæ t¹, inaczej mówi¹c, technik¹ serwetkow¹?
Praktycznie ka¿d¹
powierzchniê:
drewno, ceramikê, szk³o, metal,
tkaninê, plastik.
Mog¹ to byæ ma³e
przedmioty, jak
i wiêksze, np. meble. Wszystko zale¿y od pomys³u.
Obecnie w internecie a¿ roi siê od
przedmiotów, np.
drewnianych,
które mo¿na ozdobiæ, czy materia³ów potrzebnych
do uzyskania wymarzonego efektu, od serwetek pocz¹wszy, a na
preparacie do spêkañ skoñczywszy.
Mo¿na zakupiæ nawet farby do malowania powierzchni tzw. na wysoki po³ysk, bez potrzeby œcierania
wierzchniej warstwy. Je¿eli ktoœ
posiada mebel z epoki, dajmy na to,
„wczesnego Gierka”, mo¿e za pomoc¹ techniki serwetkowej zamieniæ go w artystyczne cudo.
Uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 2 mieli okazjê spotkaæ siê z t¹ technik¹ przy kilku okazjach. Na pocz¹tku w œwietlicy metod¹ prób i b³êdów dekorowaliœmy drewniane serduszka. Potem przyszed³ czas na
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mnogoœci¹ technik (postarzanie,
uzyskiwanie spêkañ) oraz pomys³owoœci¹ w doborze motywów zdobniczych. Podczas dwugodzinnych
warsztatów dzieci mia³y okazjê ozdobiæ drewniane serduszko stosuj¹c
metodê przecierki, a potem ozdabia³y gêsie jaja. Wbrew obawom,
¿adne jajo nie uleg³o zniszczeniu,
a dzieci przeœciga³y siê w pomys³ach na ich ozdabianie. Zalet¹ tej
metody zdobniczej jest fakt, i¿ ka¿dy przedmiot jest jedyny w swoim
rodzaju, unikalny. Nie by³o dwóch
tych samych jaj gêsich czy serc.
Trzeba przyznaæ, i¿ uczestnicy
warsztatów sprostali metodzie, która
wymaga cierpliwoœci i precyzji.
Z tego miejsca dziêkujemy pani Kasi
za podzielenie siê sw¹ wiedz¹ i poprowadzenie warsztatów w ciekawy sposób. Wiedza ta i zdobyte
umiejêtnoœci z pewnoœci¹ zaowocuj¹ pracami naszych uczniów.
Anna Bigus

Z domowej spi¿arni, staropolski, wiejska specjalnoœæ - kupuj¹c
taki produkt oczekujemy, ¿e nie zawiera substancji dodatkowych
i zosta³ wytworzony z naturalnych
sk³adników. Inspekcja Handlowa
zakwestionowa³a co trzeci¹ partiê
towarów sprzedawanych jako domowe, tradycyjne, naturalne itp.
Zakazane jest wprowadzanie
konsumentów w b³¹d, np. sugerowanie, ¿e kupuj¹ produkt bez konserwantów, gdy w rzeczywistoœci
je zawiera.
W trzecim kwartale 2014 roku
inspektorzy Inspekcji Handlowej
w ca³ej Polsce na zlecenie UOKiK
sprawdzali jakoœæ i oznakowanie
produktów sprzedawanych jako
domowe, tradycyjne, naturalne, bez
konserwantów, wolne od GMO i im
podobne. Inspekcja Handlowa bra³a pod uwagê wykaz sk³adników,
rodzaj produktu, sposób rozmieszczenia i wyeksponowania obowi¹zkowych i dobrowolnych informacji
na etykiecie lub w miejscu sprzeda¿y, a tak¿e szatê graficzn¹ opakowania. W 160 ró¿nego rodzaju sklepach inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali 966 partii produktów. Zakwestionowano co trzeci¹
(300 partii – 31 proc.).
Wyniki kontroli
Ze wzglêdu na wprowadzaj¹ce
w b³¹d oznakowanie zakwestionowano 233 partie. Inspektorzy
stwierdzili, ¿e do produkcji u¿yto
licznych substancji dodatkowych,
czyli dozwolonych dodatków do
¿ywnoœci oznaczonych symbolem
E, takich jak wzmacniacze smaku,

stabilizatory, przeciwutleniacze,
które nie s¹ stosowane w produkcji domowej i tradycyjnej. Przyk³ady:
Wêdzonka swojska – na etykiecie produkt ujawni³, ¿e zawiera³a
dodatek b³onnika bambusowego,
bia³ka sojowego, substancji zagêszczaj¹cej E-407, skrobii modyfikowanej, bia³ka zwierzêcego, maltodekstrynê, stabilizatorów E-450,
E-451, E-262, przeciwutleniaczy E316 i E-315.
¯ur domowy koncentrat (wiejskie specja³y – ¿ur skondensowany naturalny, wed³ug staropolskiej
receptury, która pamiêta dêbowe
sto³y dworów i strzech; nowy zdrowy produkt w starym stylu) - w sk³adzie znajdowa³a siê substancja konserwuj¹ca E-211 (benzoesan sodu).
Maœlanka naturalna – wykaz
sk³adników zawiera³ substancje zagêszczaj¹ce, w tym ¿elatynê wieprzow¹.
Smalec domowy z opisem na
etykiecie: Spróbuj prawdziwego,
domowego smalcu z najlepszym
miêsem, przygotowanego wed³ug
znakomitego polskiego przepisu –
zosta³ wyprodukowany m.in. przy
u¿yciu: bia³ka sojowego, aromatów,
wzmacniacza smaku E-621 (glutaminianu monosodowego), stabilizatorów E-450, E-451 i E- 452 (di-, tri- i
polifosforanów).
Dzia³ania Inspekcji Handlowej
Za wprowadzenie produktów
o niew³aœciwej jakoœci lub zafa³szowanych inspektorzy wydali 11 decyzji z karami o ³¹cznej wysokoœci
6,1 tys. z³. Na³o¿yli 10 mandatów
karnych za sprzedawanie produktów przeterminowanych na kwotê
1,6 tys z³. Przekazali 135 zawiadomieñ do innych instytucji: Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych oraz do Pañ-

stwowej Inspekcji Sanitarnej.
Konsumencie, kupuj¹c produkty tradycyjne pamiêtaj o:
Wiejski, naturalny, domowy –
taka ¿ywnoœæ powinna byæ produkowana ze sk³adników, jakich u¿ylibyœmy w domu. Jednak czêsto to
tylko has³a reklamowe, które maj¹
zachêciæ do kupna.
1. Zanim w³o¿ysz do koszyka,
sprawdŸ sk³ad – na etykiecie produktu, lub gdy kupujesz na wagê –
na wywieszce. Je¿eli takiej informacji nie ma, zapytaj sprzedawcê,
z czego zosta³ wytworzony produkt,
który chcesz kupiæ.
2. Przyjmuje siê, ¿e produktem
tradycyjnym mo¿e byæ ten, który
zosta³ wytworzony metodami tradycyjnymi lub znajduje siê na rynku
co najmniej 30 lat.
3. Produkt naturalny to taki, który zosta³ wytworzony w prosty
sposób, np. przez wêdzenie, suszenie, marynowanie, z naturalnych lub
niskoprzetworzonych sk³adników.
Bêd¹ nimi np. sery, mas³o, œmietana wytworzone tylko z mleka.
4. Nie ka¿de E jest straszne. Np.
E-250 to azotyn sodu, czyli sól pekluj¹ca, której u¿ywa siê w gospodarstwach domowych do produkcji wêdlin.
5. Bez glutaminianu sodu – b¹dŸ
ostro¿ny, poniewa¿ do takiego produktu producent móg³ dodaæ innych substancji poprawiaj¹cych
sztucznie smak.
6. Majonez bez konserwantów
wprawdzie nie zawiera konserwantów, ale dodaje siê do niego przeciwutleniaczy, np. E-385.
7. Nieprawid³owoœci co do jakoœci lub oznakowania produktów
zg³oœ Inspekcji Handlowej.
Agnieszka Cichoñ
Zród³o: UOKiK

Bezp³atnych porad w zakresie ochrony interesów konsumentów mo¿na uzyskaæ u Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Agnieszki Cichoñ. Przyjêcia interesantów odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do czwartku w godz. 730–1530
w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, pok. 38 (I p.).
Porady udzielane s¹ równie¿ telefonicznie pod nr. tel. 75
64 64 359 oraz mailem: konsumenci@powiatluban.pl

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój z dnia 1 kwietnia 2015 r.
o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz.112
ze zm.1) oraz Uchwa³y nr XXXIX/182/2013 Rady Miasta Œwieradów-Zdrój z 30 stycznia 2013 r.
i Uchwa³y nr VII/37/2015 z 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania na
terenie miasta Œwieradów-Zdrój, Burmistrz Miasta podaje do wiadomoœci publicznej informacjê
o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 10 maja 2015 r.
Numery i granice obwodów g³osowania oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych zosta³y wyznaczone w sposób nastêpuj¹cy:
Nr obwodu
g³osowania

Granice obwodu g³osowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Ulice: D¹browskiej, Dojazdowa, Graniczna, Korczaka, Koœcielna, Majowa, Mickiewicza,Orzeszkowej,
Piastowska, Pi³sudskiego, Prusa, Sienkiewicza, Sk³odowskiej-Curie, Spacerowa, Stefana Batorego,Wczasowa, Widokowa, Willowa, Wyszyñskiego,
¯eromskiego.

Miejski Zespó³ Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju,
ul. Sk³odowskiej-Curie nr 2.
Lokal przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych (w³aœciwy dla
g³osowania korespondencyjnego).

Ulice: 3 Maja, Asnyka, Bronka Czecha, Budowlanych, Cicha, Cmentarna, D¹browskiego, Gajowa,Górska, Grunwaldzka, Konopnickiej, Krótka,
Marusarzówny, M³odych Techników, Nad Basenem,
Nad Potokiem, Parkowa, Polna, S³oneczna, S³owackiego, Stokowa, Stroma, Strumykowa, W¹ska, Wolna, Wyspiañskiego, Zakopiañska, Zamkniêta, Zielona, Zdrojowa, Zródlana.

Miejski Zespó³ Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju,
ul. Sk³odowskiej-Curie nr 2.
Lokal przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych (w³aœciwy dla
g³osowania korespondencyjnego).

Ulice: 11 Listopada, G³owackiego, Bema, Boczna,
Brzozowa, Boles³awa Chrobrego, Dolna, Dworcowa, Dzika, Chopina, Go³êbia, Jana III Sobieskiego,
Jaskó³cza, Jastrzêbia, Kazimierza Wielkiego, Kiliñskiego, Kolejowa, Kopernika, Koœciuszki, Krêta,
Krucza, Leœna, Lipowa, Mokra, Moniuszki, Myœliwska, Nadbrze¿na, Orla, Osiedlowa, Plater, Podgórna, Pod Skarp¹, Pszczela, Ratowników Górskich,
Sêpia, Sosnowa, Sowia, Stawowa, Sybiraków, Traugutta, Wiejska, Wilcza, Wiœniowa, W³adys³awa Jagie³³y, Zau³ek, ¯abia, ¯wirki i Wigury.
Ulice: D³uga, G³ówna, Górzysta, Izerska, Klubowa,
Lwówecka, £¹kowa, £owiecka, Modrzewiowa,
M³yñska, Nadrzeczna, Rolnicza, Sanatoryjna, Sêdziwa, Spadzista, Spokojna, Starowiejska, Stra¿acka,
Sudecka, Szkolna, Wierzbowa, Zacisze.

Szpital Centrum Rehabilitacji i Reumatologii
„Goplana”

Miejski Zespó³ Szkó³
w Œwieradowie-Zdroju,
ul. Sk³odowskiej-Curie nr 2.
Lokal nieprzystosowany
dla osób niepe³nosprawnych.

MZS w Œwieradowie-Zdroju,
ul. Sk³odowskiej-Curie nr 2.
Lokal przystosowany dla osób
niepe³nosprawnych (w³aœciwy dla
g³osowania korespondencyjnego).
Szpital Centrum Rehabilitacji
i Reumatologii „Goplana” w Œwieradowie-Zdroju, ul. Pi³sudskiego 33.
Lokal nieprzystosowany
dla osób niepe³nosprawnych.

Lokale wyborcze otwarte bêd¹ 10 maja br. w godzinach 700- 2100.
W przypadku ponownego g³osowania zostanie ono przeprowadzone 24 maja br. w godz. 700-2100.
Ka¿dy wyborca mo¿e g³osowaæ korespondencyjnie. Zamiar g³osowania korespondencyjnego
w kraju powinien byæ zg³oszony przez wyborcê Burmistrzowi Miasta do 27 kwietnia br.
Wyborca niepe³nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci
oraz wyborca, który ukoñczy 75 lat, mo¿e g³osowaæ przez pe³nomocnika. Wniosek
o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa nale¿y z³o¿yæ do Burmistrza Miasta do 4 maja br.
Burmistrz Miasta Œwieradów-Zdrój
Roland Marciniak
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2011r. nr 26, poz. 134, nr 94, poz. 550,
nr 102, poz. 588, nr 134, poz. 777, nr 147, poz. 881, nr 149, poz. 889, nr 171, poz. 1016 i nr 217,
poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r.poz. 179, 180 i 1072.
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PODZIÊKOWANIA
Mieszkañcy budynku przy ul. Zdrojowej dziêkuj¹ gor¹co
stra¿akom ze Œwieradowa, Czerniawy i Lubania oraz pracownikom Pogotowia Gazowego, którzy 9 marca przeprowadzili
szybk¹ i bezstresow¹ ewakuacjê mieszkañców z budynku zagro¿onego wybuchem ulatniaj¹cego siê gazu. Ich szybka interwencja pozwoli³a mieszkañcom szybko wróciæ do domu.
S³owa podziêkowania kierujemy tak¿e do burmistrza Rolanda Marciniaka, który bêd¹c nieobecny tego dnia w mieœcie
kilkakrotnie dzwoni³ do zarz¹dcy budynku, interesuj¹c siê
przebiegiem akcji i losem ludzi ewakuowanych.
Halina Wojciechowska,
zarz¹dca wspólnoty mieszkaniowej.

OZNAKOWANIE OBIEKTÓW
NOCLEGOWYCH Dokoñczenie ze str. 16
Obiektów Œwiadcz¹cych Us³ugi Hotelarskie Nie Bêd¹cych
Takimi Obiektami, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Œwieradów-Zdrój, wprowadziliœmy jednolity system oznakowania w formie niebieskich tabliczek z herbem miasta i napisem:
OBIEKT WPISANY DO EWIDENCJI BURMISTRZA MIASTA ŒWIERADÓW-ZDRÓJ. OBIEKT NOCLEGOWY.
Umieszczenie tych tabliczek (w widocznym miejscu), gwarantuje, ¿e obiekt zosta³ zg³oszony do ewidencji zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Zapraszamy tych z Pañstwa, którzy jeszcze nie odebrali
tabliczek (ok. 40 obiektów) po ich odbiór w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, w Urzêdzie Miasta II
piêtro pok. 24b, tel. kontaktowy 75 71 36 482.
Wyj¹tek stanowi¹ tu obiekty, które zosta³y wpisane do
Ewidencji Obiektów Hotelarskich prowadzonej przez Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego, zgodnie z art.
36 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach turystycznych
nale¿¹ do nich: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy
wycieczkowe, schroniska m³odzie¿owe, schroniska i pola biwakowe.
(MHD)

Informujemy, ¿e agencja PZU w Œwieradowie od 4 maja br. zmienia sw¹ siedzibê
- z ul. Zdrojowej 20 na ul. 11 Listopada 32/
1A. Tel. 75 78 16 372, 601 581 337,
lsiedlanowska@agentpzu.pl

Szlachetne
zdrowie...
PRZYCHODNIA NZOZ „UZDROWISKO ŒWIERADÓW-ZDRÓJ” PRZY UL. ZDROJOWEJ 2, TEL. 75 78
20 745.
Placówka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8001800. Laboratorium - poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 800900.
Dr Artur Szulikowski: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
1000-1330 i 1500-1730; dr Micha³ Matwiejczuk: codziennie w
godz. 800-1130; dr Justyna Schmidt: poniedzia³ki, wtorki,
czwartki i pi¹tki w godz. 1400-1500, œrody w godz. 1600-1800.
Poradnie w Goplanie (po uprzedniej rejestracji) od poniedzia³ku do pi¹tku: rehabilitacyjna w godz. 800-1000 i reumatologiczna w godz. 1000-1200.
PRZYCHODNIA NZOZ „JO-MED” PRZY UL. KORCZAKA 7, TEL. 75 78 16 168.
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1800.
Dr Aziz Joya: poniedzia³ki, wtorki, œrody i pi¹tki w godz.
1000-1300, czwartki w godz. 1500-1730; dr Rados³aw Tomaszewski: wtorki i pi¹tki w godz. 1600-1800; dr Ryszard Markowski:
poniedzia³ki, i œrody i pi¹tki w godz. 1500-1700 oraz w czwartki
w godz. 900-1300; laryngolog dr Maciej Suchecki, chirurg dr
Dariusz Szulski oraz neurolog dr Aleksandra Œledziona - przyjmuj¹ wed³ug wywieszonych harmonogramów.
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Drukarnia Bielany, ul. Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wroc³awskie. Nak³ad - 1.800 egz. Redaktor naczelny - Adam
Karolczuk, tel. 661 784 827, notatnik@swieradowzdroj.pl
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó³redagowania miesiêcznika. Teksty (tak¿e literackie), opatrzone
nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomoœci redakcji) oraz zdjêcia mo¿na sk³adaæ równie¿ w Referacie Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta przy ul. 11 Listopada 35 (II p.), tel. 75 71 36 482.
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych i zastrzega sobie prawo ich skracania.
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Niezbêdnie do odebrania
Szanowni Pañstwo, zapraszamy po odbiór Niezbêdnika Turysty na 2015 rok – bezp³atnego wydawnictwa promocyjno-informacyjnego przygotowanego przez Referat
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu.
Zgodnie z ide¹ wydawcy, czyli Gminy Miejskiej Œwieradów-Zdrój, Niezbêdnik Turysty powinien trafiæ do wszystkich
obiektów noclegowych, gastronomicznych oraz innych miejsc
zwi¹zanych z turystyk¹, tak aby odwiedzaj¹cy nasze miasto
turyœci i kuracjusze, mieli do niego nieograniczony dostêp.
Niezbêdnik wydany zosta³ w nak³adzie 70 tys. egzemplarzy, w trzech wersjach jêzykowych. Jest formatu A4, a nowe

wydanie zosta³o rozszerzone
o 4 strony i w sumie liczy ich
40. Znajduj¹ siê tam informacje takie jak: plan miasta, atrakcje turystyczne ŒwieradowaZdroju, atrakcje turystyczne
okolic z ofert¹ dla dzieci, oferta
sportowa i turystyczna miasta,
reklamy œwieradowskiej gastronomii, oferty SPA, a tak¿e
reklamy zwi¹zane z bran¿¹ turystyczn¹.
Po odbiór Niezbêdnika nale¿y siê zg³aszaæ do Referatu
Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu, UM ul. 11 Listopada 35, II piêtro, pok. 24b.
W razie pytañ prosimy dzwoniæ pod nr tel. 75 71 36 482.

OZNAKOWANIE
OBIEKTÓW
NOCLEGOWYCH

Szanowni Pañstwo, dbaj¹c o w³aœciwe oznakowanie obiektów noclegowych,
takich jak apartamenty, kwatery prywatne, domy i oœrodki wczasowo-wypoczynkowe, które wpisa³y siê do Ewidencji

dokoñczenie na str. 15 

Kulki na wysokoœciach

Ośrodek SKI&SUN Świeradów Zdrój zaprasza wszystkie dzie−
ci na najwyżej w Polsce położony kulkowy plac zabaw na górnej
stacji kolei gondolowej. Do dyspozycji dzieci oddano ponad 50
m2 powierzchni do zabawy oraz konsolę X−Box Kinect. Plac za−
baw czynny jest w godzinach pracy kolei gondolowej, która ruszy
ponownie po przerwie technicznej – 30 kwietnia br. Opłata za
jednorazowe wejście wynosi 10 zł (bez limitu czasowego) − cena
obejmuje możliwość korzystania z
konsoli, a także nadzór opiekuna
(plus koszt biletu za wjazd gondolą).
Na kulkowym placu zabaw ist−
nieje ponadto możliwość organiza−
SOBOT
A-NIEDZIELA cji przyjęć urodzinowych.
SOBOTA-NIEDZIELA
Szczegółowe informacje pod
900 - 1600
adresem mailowym:
marketing@skisun.pl
900 - 1700
Zapraszamy!

ROZK£AD JAZDY GONDOLI - WIOSNA
DNI ROBOCZE
KWIECIEÑ

10 00 - 16 00

MAJ

900 - 1600

